Jelentkezési lap önkormányzati nyári napközis táborra
A turnusok maximális létszáma 20 fő (jelentkezési sorrendben)
Kérjük, karikázza be, a napközis tábor melyik turnusát kívánja igénybe venni gyermeke számára!
1. június 20. – június 24.

4. július 18. – július 22.

2. június 27. – július 01.

5. július 25.- július 29.

3. július 11. – július 15.
Július 4-8. között nem mi szervezzük a tábort. Arra a hétre külön jelentkezési lap fog készülni.
Táborozó neve:…………………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………………………………………………..
TAJ szám:……………………………………………………………………………………………………………....
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………………………..
Szülő elérhetősége (tel. száma):………………………………………………………………………………………..
Fontosabb információ a gyermekről, pl.: allergia, betegség, egyéni érzékenység
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jelentkezéshez szükséges papírok:
 Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
Részvételi díj befizetésének időpontja, módja: az aktuális hét első napján esedékes 7:30 és 10:00 óra között a
Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping főbejáratánál, 10:00 óra után a Jászboldogháza Község Önkormányzatánál.
A programköltség az iskolás gyermekek számára 8.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a reggeli és az ebéd díját, valamint a
fürdőbelépő díját. Uzsonnát NEM tartalmaz!
Reggeli gyülekező: A Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping főbejáratánál.
Kerékpárral rendelkezik-e?...................................................................................................................
A kirándulásra (pontosítás alapján) kényelmes cipő, időjárásnak megfelelő öltözet szükséges.
Jelen dokumentum hátoldalán a tábor rendje és egy megállapodás szerepel melyet jelen jelentkezési lap aláírásával a
szülő elfogad.
A jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy minden szükséges információt átadtam beíratott gyermekemről.
Jelentkezésnek a jelentkezési lap benyújtása minősül. A táborba akár 1-1 hétre is fel lehet iratkozni.
Jászboldogháza, 2022.…………………………………..
....................................................................
Szülő
A jelentkezési lap visszaküldésének és az igazolások leadásának határideje: 2022. május 27. (péntek)
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program lebonyolításának céljára használhatja fel
személyes adatait. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem
adja át, nem értékesíti.
Érdeklődni: Karkus Kitti –elérhetősége: +3670/492-05-93

Jászboldogháza Község Önkormányzata megszervezi a nyári napközis tábort.

Megállapodás
A megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett tábort szervező Jászboldogháza Községi Önkormányzata,
valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az
alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a
megjelölt kiskorú (7-14 éves) gyermek számára a Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping területén
megszervezett napközis táborba. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja befizetésre kerüljön a Szervező
pénztárába vagy bankszámlájára és a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja,
melyet a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tanúsít.
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor egyhetes (hétfőtől-péntekig) turnusban zajlik, naponként 7:30 és
16:30 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint:
- 7:30-8:30 között megérkezés, 9:00-12:00 délelőtti foglalkozás 12:00-től ebéd, 13:00 délutáni foglalkozás.
- A tábor díja folyamatos gyermekfelügyeletet, napi kétszeri étkezést (reggeli, ebéd), délelőtti, délutáni
programokat és kirándulásokat tartalmaz.
3. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a
Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, és a gyermeket a táborbaannak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol – nem viheti.
Amennyiben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul
köteles értesíteni a Szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi.
4. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a
táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb.) illetve
ruházatának koszolódására, megsérülésére.
-A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen
megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét.
5. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő
részvételt lemondja.
A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járjanak el a Szerződő felek.
Lemondási feltételek:
Amennyiben a lemondás időpontja legalább 5 munkanappal megelőzi a megjelölt kezdést, a tábor díjának
50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőknek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor
teljes díja megilleti a Szervezőt.
-A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező ill. más okok miatt) lemondja.
-Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.
6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik
érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben kifizeti.
7. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jászboldogháza, 2022…………………………….

………………………………..
Szülő

…………………………………
Szervező

