
 
 
 

SPORTOK FÖLDJE 
NYÁRI SPORTTÁBOR   

JELENTKEZÉSI LAP 
RÉSZTVEVŐ GYERMEK ADATAI 
(kérjük, hogy a jelentkezési lapot csak egy főre töltsék ki, több gyermek esetében minden gyermek részére önálló jelentkezést kell 
elküldeni!) 

NÉV  

SZÜLETÉSI DÁTUM  

PONTOS LAKCÍME  

TAJ KÁRTYA SZÁMA  

ALLERGIA  

GYÓGYSZER ÉRZÉKENYSÉG  

SPECIÁLIS ÉTKEZÉS  

ÚSZÁS TUDÁSA JÓ – KÖZEPES – NEM TUD  

KERÉKPÁR TUDÁS JÓ – KÖZEPES – NEM TUD  

PÓLÓMÉRET  

VAN-E EGYÉB INFORMÁCIÓ, AMIT 
SZÜKSÉGES TUDNUNK A GYERMEKRŐL 

 

 

TESTVÉRKEDVEZMÉNY KÉRJÜK IGEN – NEM 

TÖBBHETES KEDVEZMÉNYT KÉRJÜK IGEN – NEM 

 

SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI 

SZÜLŐ, GONDVISELŐ NEVE  

PONTOS LAKCÍME  

MOBIL TELEFON  

E-MAIL CÍME  

 

Kérem, jelölje meg, melyik héten/heteken kíván részt venni: 

 2020. június 15 - 19. 

 2020. június 22 - 26. 

 2020. június 29. - július 03. 

 2020. július 06 – 10. 

 2020. július 13 – 17. 

 2020. július 20 – 24. 

 

Szülői vagy gondviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez 

 
Én,  ___________________________ jelentkezem  __________________________ (gyermek neve) 

nevében a Gyöngyösi Kézilabda Klub által szervezett „Sportok Földje” nyári sporttáborba. Tudomásul 

veszem, hogy a felvétel a jelentkezési lap leadása és a díjak befizetése után lesz érvényes. 

 

 



 
 
 

SPORTOK FÖLDJE 
NYÁRI SPORTTÁBOR   

Az alábbiakat elfogadom: 

1. Tudomásul veszem, hogy a tábor díja előre fizetendő és nem visszatérítendő. 

2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizettem be, a gyermekem nem 

vehet részt a tábor foglalkozásain. 

3. Amennyiben a fent kitöltött információkban bármi változás történne, azt a lehető 

leghamarabb tudatom a tábor szervezőivel. 

4. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és meghatalmazottjait, hogy eljuttassák a gyermekemet az 

orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom. 

5. Tudomásul veszem, hogy a kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb 

eseményről, ami a gyermekem képességét befolyásolhatja, tájékoztatni a tábor vezetőjét. 

6. Tudomásul veszem, hogy a tábor vezetői nem tudnak felelősséget vállalni az elveszett vagy 

megrongált értéktárgyakért. 

7. Nyilatkozom, hogy a táborozó rendelkezi érvényes betegbiztosítással- 

8. A táborozó gondviselője tudomásul veszi, hogy a Sportok Földje személyzete semmilyen 
sport- és egyéb balesetért nem felelős, ha az a táborozó hibájából történik a megszokott és 
elfogadott gyakorlat szerint nyújtott szakszerű felügylet mellett  

9. A gondviselő felelősséget vállal az egyértelműen a táborozó által okozott károkért. 
 

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. 

 

  _____________________________   ______________________________  

 Dátum  Szülő/Gondviselő aláírása  

 NYILATKOZAT FÉNYKÉP –és VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍÉSÉHEZ 

A gyermek törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a SPORTOK FÖLDJE nyári táborában a 

résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen nyilatkozat 

aláírásával hozzájárulok ezeknek a GYKK nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, 

továbbá a GYKK népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – 

promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok 

kezeléséhez és tárolásához. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban 

meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat 

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . tv .  

 (Infotv .) 5 .§ (1) bek . a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása . 

  _____________________________   ______________________________  

 Dátum  Szülő/Gondviselő aláírása  

 


