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2017. NYÁRI ZENEI TÁBOR 

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 

 

ADAT- ÉS JELENTKEZÉSI LAP 

 

2017. június 19-25., Velence 

 

Gyermek neve: 

 

 

Születési helye, ideje: 

 

 

TAJ száma:  

Hangszere:  

 

Szükség esetén a szülők elérhetősége: 

Anya neve: 

 

Apa neve: 

 

Lakás telefon: 

Munkahelyi telefon: 

Mobil: 

Lakás telefon: 

Munkahelyi telefon: 

Mobil: 

Lakcím: 

 

Lakcím: 

 

ÚSZÁS TUDÁS 

nem tud  

közepes  

haladó  

ÉTELÉRZÉKENYSÉG 

nincs  

laktóz  

glutén  

egyéb (pl. cukorbetegség miatt 

speciális, diétás étrendet igényel stb.)  

ALLERGIA 

megnevezés 
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GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG 

megnevezés 
 

GYÓGYSZEREK 

Gyermekem az alábbi ok(ok) miatt 

rendszeres gyógyszerszedésre szorul. 
(A tábor idejére, a megfelelő 

mennyiséggel és a szedésére 

vonatkozó tudnivalókkal elláttam.) 
 

EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA, AMI MIATT GYERMEKEM FOKOZOTTABB ODAFIGYELÉST IGÉNYEL 

(pl. cukorbetegség, napérzékenység stb.) 

 

 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem egészséges, nem 

epilepsziás, a fentiekben minden egészségügyi tudnivalót feltüntettem róla. 

Tudomásul veszem, hogy a táborozáshoz, a tábor kezdetétől számított 3 NAPNÁL NEM RÉGEBBI, 

ORVOSI IGAZOLÁS SZÜKSÉGES (a szállásadó házirendje írja elő), melyet a táborba induláskor 

(táborba érkezéskor) a kísérő tanároknak átadok. Orvosi igazolás hiányában, a szállásadó 

megtagadhatja a gyermek táborhelyre történő belépését. 

Az adat- és jelentkezési lappal együtt, a TAJ kártya másolatát is átadom. 

 

A táborozás díja: 26.000 Ft, mely 2 részletben fizetendő (2 x 13.000 Ft). Az első részletet a 

jelentkezési lap leadásával együtt (2017. március 20-ig), a második részletet május 31-ig kell 

befizetni. A befizetést igazoló nyugtákat kérjük, őrizze meg! Május 1. után történő lemondás 

esetén, a befizetett első részletet sem tudjuk visszafizetni! 

 

Jelentkezési határidő és az első részlet (13.000 Ft) befizetésének időpontja: 2017. március 20. 

 

 

 

Budapest, 2017. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

         _________________________ 

         szülő/gondviselő  aláírása 
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Nyári zenei tábor Velencén 

2017. június 19-25. 

 

A tábor címe: 

Újpesti Önkormányzat Gyermektábora 

2481 Velence, Gárdonyi u. 15. (Gárdonyi u. és Tó u. sarka) 
 

 
 

Elhelyezkedése: 

A tábor a vasútállomástól a Velencei-tó irányába, kb. 7 - 10 perc (250-300 m) 

kényelmes séta. 
- ingyenes strand 100 m 

- vízisí- és wakeboard pálya (a szintén ingyenes Tóbíró strandon) 1 km 

- 500 m-es körzetben cukrászda, pizzeria és élelmiszerbolt 

 

 


