NYILATKOZAT
Én, …………………………….....….. a 2018. júl. 16-20-i fonyódligeti tábor szabályait ismerve és
(szülő/gondviselő neve)

elfogadva hozzájárulok, hogy gyermekem:

…………………………………………………….
(a résztvevő gyermek neve)

részt vegyen ezen a programon.
…………………………………...
(szülő/gondviselő aláírása)
Kelt:………………, 2018. …………….

Szülői nyilatkozat táborozáshoz

19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján

A gyermek neve: ..................................................................................................
A gyermek születési dátuma: ....................................................................................
A gyermek lakcíme: ..................................................................................................
A gyermek anyjának születéskori neve: ..................................................................
Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
a) Láz:
VAN
NINCS
b) Torokfájás:
VAN
NINCS
c) Hányás:
VAN
NINCS
d) Hasmenés:
VAN
NINCS
e) Bőrkiütés
VAN
NINCS
f) Sárgaság:
VAN
NINCS
g) Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés:
VAN
NINCS
h) Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás:
VAN
NINCS
i) A gyermek tetű- és rühmentes:
IGEN
NEM
j) Egyéb: például gyógyszer allergia: .……………………………………………..............
Egyéb étel érzékenység (liszt, cukor stb.): ............................................................
A kiállító, törvényes képviselő neve: .............................................................
A kiállító aláírása: ..................................................
A kiállító lakcíme: .................................................................................................
A kiállító telefonos elérhetősége: ........................................................................
Kelt: ........................ , 2018. …..…………… hónap ……nap

Tábor (2018) – jelentkezés

Név:
Életkor:
Taj szám:
Saját telefonszám:
Szülő(k) telefonszáma:
Gyógyszer-/ételérzékenység:
Betegséged, amiről szerinted tudnunk kell:
Egyéb:

Fonyódliget, 2018. július 16–20.
Szeretnék részt venni a táborban, és a következő feltételeket elfogadom és betartom:
•
•
•
•
•
•

A tábor szervezőinek kéréseit és a szabályokat betartom, részt veszek a programokon –
késés, kritizálás és panaszkodás nélkül.
Elfogadom és tisztelem a többieket minden megnyilvánulásomban (pl. nem teszek
megalázó megjegyzéseket, vigyázok a többiek épségére és dolgaira is). Kerülöm az
agresszív megnyilvánulásokat szavakban és tettekben egyaránt.
Elfogadom, hogy a telefonomat és egyéb kütyüimet csak a megengedett időszakban
használom.
Nem hozok alkoholt a táborba és nem is veszek a tábor ideje alatt.
Semmilyen okból nem hagyom el a tábor területét a táborvezető engedélye nélkül.
Tudomásul veszem, hogy, ha a fentieket megszegem, kétszeri figyelmeztetés után el kell
hagynom a tábort.
Mindezeket ismerve és vállalva jelentkezem a táborba:
(aláírás)

