
JELENTKEZÉSI LAP  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság  

2020. évi Nyári napközis tábor  

 

Gyermek neve: 
 

Általános Iskolája: 
 Osztálya: 

Születési helye, ideje: 
 

TAJ száma:  

Állandó lakcíme: 
 

 

Tartózkodási hely címe: 
 

 

A gyermek sajátos nevelési igényű 

– e: 

    igen*                                                                    nem  

 

*csatolandó a szakértői vélemény 

A tanuló részesül-e étkezési térítési 

díj-kedvezményben? 

 

     igen                                                                 nem   

Támogatás fajtája, mértéke:   

A tábori étkezési térítési díjat 

átutalással kívánom teljesíteni: 
     igen                                                                 nem  

 

A gyermek folyamatosan fennálló 

egészségi problémája (pl.: allergia, 

asztma, gyógyszerérzékenység):  

 

A gyermek által rendszeresen 

szedett gyógyszerek: 

 Igényel – e segítséget a 

gyógyszer bevételhez: 

igen       nem  

Anya/törvényes képviselő neve: 
 

Levelezési címe: 
 

 

Telefonszáma:  

e-mail elérhetősége:  

bankszámlaszám (szükséges 

megadni, amennyiben erről a 

számlaszámról szeretné átutalással 

rendezni a szülő az étkezési díjat): 

 

Apa/törvényes képviselő neve: 
 

Levelezési címe: 
 

 

Telefonszáma:  

e-mail elérhetősége: 
 

bankszámlaszám (szükséges 

megadni, amennyiben erről a 

számlaszámról szeretné átutalással 

rendezni a szülő az étkezési díjat): 

 



 

A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi módon érkezik és távozik: (Kérjük, aláhúzással jelölje) 

 

        egyedül                         szülővel (anya, apa)            egyéb személlyel az alábbiak szerint: 

 

                                                                                            ………………………………………………….. 

A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi személynek adható át (2 személy jelölhető meg): 

Neve: 
1.  2.  

Személyigazolvány száma: 
  

Telefonszáma: 
  

 

Igényel – e a tanuló speciális étkezést? (Kérjük, aláhúzással jelölje) 

 

         nem                  táplálékallergiás                diabeteszes                    egyéb:  

 

A gyermekkel kapcsolatos egyéb fontos tudnivaló: 

 

 

 

 

A gyermek a táborból külsős (tábori helyszínen kívüli) programra: (Kérjük, aláhúzással 

jelölje) 

 

                      mehet                              nem mehet  

 

Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely tábori hetekre igényli a tábori szolgáltatást (amennyiben 

bizonytalan az időpontban, akkor is jelölje be valamelyik hetet, hogy a gyermek adatait 

rögzíteni tudjuk, ez nem jelent kötelezettséget a tábori részvételre) 

27. hét 2020. június 29 – július 03.   

28. hét 2020. július 6 - 10.   

29. hét 2020. július 13 - 17.   

30. hét 2020. július 20 - 24.   

31. hét 2020. július 27 – július 31.   

32. hét 2020. augusztus 03 - 07.    

33. hét 2020. augusztus 10 - 14.  

34. hét 2020. augusztus 17 - 19.   
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok 

megfelelnek a valóságnak, valamint nyilatkozom, hogy a Jelentkezési lappal a 

gyermek másik szülője/gondviselője is egyetért. 

 

Ezúton hozzájárulok, hogy gyermekem 2020. évi nyári napközis tábori részvételének 

biztosításához a jelentkezési lapon és mellékletein megadott személyes adatainkat 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága 



megismerje, tárolja és a közfeladat ellátása céljából azokat a táboroztatás ideje alatt 

kezelje. A dokumentumok a táboroztatás befejezésével megsemmisítésre kerülnek.  

 

Kijelentem, hogy a 2020. évi nyári napközis tábori Házirendet megismertem és az 

abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekintem.  

 

A Jelentkezési lap aláírásával □ hozzájárulok, □ nem járulok hozzá, hogy 

gyermekemről a tábori tevékenysége közben, pedagógus felügyelete mellett kép és 

hangfelvétel készülhessen, mely felhasználható írott és elektronikus sajtóban. A 

hozzájárulás nem kötelező, valamint bármikor írásban visszavonható. A hozzájárulás 

elmaradásából, illetve visszavonásából hátrány nem származik. 
 

Tudomásul veszem, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági 

Szolgáltató Igazgatósága kizárólag a közétkeztetéssel kapcsolatos étkeztetést végzi, 

a gyermek által otthonról hozott élelmiszer megfelelő tárolását nem vállalja, valamint 

a hozott élelmiszer által esetlegesen okozott egészségi problémáért felelősséget nem 

vállal.  

 

Budapest, 2020………………………..                       

 

                                                          

…………………………………………………………………… 

                                                                szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 

 


