JELENTKEZÉSI LAP
CSOPA SCIENCE TÁBOR 2019
A Jelentkezési lapot kérjük OLVASHATÓAN kitölteni.
A jelentkezési lap leadási határideje: a tábor kezdőnapja előtt 1 hónappal.

Turnus 1:
Turnus 2:

Csopa Science & Professions Tábor Best of Csopa Science Tábor
-

június 17-21.
július 1-5.

Tábor neve:
Választott turnus időpontja:
Gyermek neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Gyermek lakcíme:
TAJ száma:
Anyja neve:

Pólóméret:

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

164 cm

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő
neve:
lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Számlázási név, cím:

Befizetés módja*:

helyszínen
• készpénz
• bankkártya

átutalás

*vonatkozó részt kérjük aláhúzni

Gyermekére vonatkozóan a megfelelő választ húzza alá, ’van’ válasz esetén, adja meg a
konkrét adatot is:
Gyógyszerallergia:
Ételallergia:

nincs
nincs

van
van

Speciális étrend

Nincs

Van

Környezeti tényezőkre

Nincs

Van

allergia
Egyéb fontos információ
a gyermek egészségi
állapotáról, szokásairól
(esetleges krónikus
betegségek, állandóan
szedett gyógyszerek
stb.):
A nyilatkozatot kiállító szülőn kívül az alábbi személyek jogosultak a gyermek hazavitelére
(név, szem.ig szám, kapcsolat típusa, telefonszám):
1.
2.
3.
Gyermekem saját felelősségemre …………… órakor rendszeresen egyedül mehet haza a
táborból.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a
közösségi programokat, ill. társai testi épségét többszöri figyelmeztetés ellenére is
veszélyezteti, a táborból kizárható.
A gyermekem által esetlegesen okozott anyagi károkat megtérítem.
A jelentkezési lap 1.sz mellékletét elolvastam, tartalmával egyetértek.

Dátum:

………………………………………………………………
Szülő (törvényes képviselő) aláírása

………………………………………………………………..

A nyilatkozatot kiállító szülő (törvényes
képviselő) aláírása

1 sz. Melléklet a Csopa Táborok jelentkezési lapjához

1. A tábor szervezője a fent megjelölt időszakokban részvételi lehetőséget biztosít a
megjelölt kiskorú (8-12 éves) gyermek számára a "Csopa Tábor" elnevezésű programban. A
részvétel feltétele, hogy a turnus díja határidőig befizetésre kerüljön a szervező pénztárába
vagy bankszámlájára és a szülő az alább foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a
jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tanúsít.
2. A Csopa Tábor „napközis tábor” öt napos (hétfőtől péntekig) turnusban zajlik, naponként
8:00 és 16:30 közötti időtartamban.
3. A turnus díja a fenti időintervallum között folyamatos gyerek felügyeletet, napi háromszori
étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), délelőtti, délutáni programokat és az esetleges külsős
programokat is tartalmazza.
4. A táborba való érkezés 8.00 – 8.30-ig terjedő időszakban zajlik, amikoris a szülő
gyermeket a tábor vezetőjének átadja. A táborból való távozás pedig a tábor program
idejének befejezésekor 16:30-kor, de legkésőbb a tábori ügyeleti idő végéig (17.00) történik.
5. A tábor első napján saját felelősségre kitöltött egészségügyi nyilatkozatot kérünk a
szülőktől, mellyel bizonyítják, hogy a gyermekük a táborozásra megfelelő egészségügyi
állapotban van és közösségbe engedhető. A tábor szervező ezen igazolás hiányában a
táborban történő részvételt megtagadhatja.
6. Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő
köteles a gyermek állapotáról a tábor vezetőjét haladéktalanul értesíteni, és a gyermek a
táborba - annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol- nem jöhet.
Amennyiben a gyermek a tábori felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését
észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi.
7. A szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek
által

a

táborba

magával

hozott

eszközökre

(például

mobiltelefon,

zenelejátszó,

fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére.
8. A tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a szülő köteles betartani a jelen
megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, elfogadni.
9. A szervező lehetőséget biztosít a szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a
táborban történő részvételt lemondja.
a) Lemondási feltételek:
• Amennyiben a lemondás időpontja legalább 5 munkanappal megelőzi a megjelölt
turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a szervező a szülőnek. 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 vagy más ok miatt)
a jelentkezési határidőt követő 5 munkanapon belül lemondja, annak programját módosítsa.
Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a szülőt.
b) Módosítási feltételek:
• Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok (Vis major) miatt nem tudja
megkezdeni a táborozást, a szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben, egy későbbi
turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi.
• Amennyiben a szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a szervező a foglalón (bruttó 25.000
Ft/fő) feletti díjat köteles a szülő számára visszafizetni.
• A szervező lemondás, módosítás esetént kizárólag írásos értesítést fogad el.
10. A táborba való jelentkezés kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a
szülő a jelentkezési lap leadását követő 48 órán belül a foglaló összegét (bruttó 25.000Ft/fő)
kiegyenlíti, majd a tábor teljes részvételi díját a táborkezdés előtt egy héttel a helyszínen
készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással a szervező pénztárába befizeti vagy
számlájára átutalja.

