
TOLLASLABDA NYÁRI TÁBOR jelentkezési 

lap és megállapodás 

1. Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Teljes név:            

Lakcím: 

Irányítószám:    Település:      

Cím (utca, házszám):          

Személyigazolvány szám:          

Telefonszám (probléma esetén hívható):        

Email cím:            

 

2. Gyermek adatai: 

Teljes név:            

Születési dátum:           

Életkor:      

Egyéb információ (betegség, allergia, érzékenység):      

            

 

3. A tábor turnus adatai: 

Turnus megnevezése:          

Turnus induló dátuma:          

Turnus záró dátuma:          

Napok száma:           

 

A jelentkezés feltétele a jelentkezési lap eljuttatása a Living Sport Tollaslabda Csarnokba, vagy 

az online regisztráció kitöltése, illetve az előleg (10.000 Ft) befizetése. 



MEGÁLLAPODÁS 

A megállapodás létre jött a fent megnevezett tábor turnust szervező Életmód Sport Egyesület, mint Szervező, 

valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között 

az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a 

megjelölt (6-15 éves) gyermek számára a „Tollaslabda Tábor” elnevezésű programban. A részvétel 

feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban 

foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközi táboros sport és játékos program, amely hetes turnusban 

zajlik, naponként 08:00 és 16:00 közötti időszakban, az alábbi napi program szerint: 

08:00 – 08:30 gyülekező 

08:30 – 09:30 tollaslabda bemelegítés 

09:30 – 10:30 tízórai 

10:30 – 11:30 tollaslabda edzés 

12:00 – 13:00 ebéd, csendes pihenő 

13:00 – 14:00 tollaslabda edzés 

14:00 – 15:00 medencézés 

15:30 – 16:00 uzsonna 

16:00 szülők érkezése 

3. A tábor díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő  

08:00 – 08:30-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor program 

idejének befejezésekor (16:00) átveszi. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEMFI által előírt 

nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek 

közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban való részvételt megtagadhatja. 

A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben 

a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a 

táborba – teljes gyógyulásig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét 

ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a 

gyermeket a táborból elvinni. 

4. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a 

táborba magával hozott eszközökre (pl.: mobiltelefon, fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, 

megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles 

betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési 

szabályait, elfogadni a megbízott pedagógusok irányítását. 



5. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt 

lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. 

Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 5 munkanappal megelőzi a megjelölt 

turnuskezdést, a tábor díjának előlegét, vagy az addig befizetett összeget visszafizeti a Szervező a 

Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő elmulasztja, vagy a tábor kezdetétől számított 5 munkanapon 

belül jelzi, úgy a tábor előleg díja megilleti a Szervezőt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor 

programot (kevés jelentkező esetén, vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor 

teljes addig befizetett részvételi díja megilleti a Szülőt. 

Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a 

táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, 

amennyiben annak létszámkorlátja azt lehetővé teszi. Amennyiben a turnus módosítást a Szülő elfogadja, 

úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes 

részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. 

6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás kizárólag abban az esetben tekintik 

érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben, vagy banki átutalással a 

Szervező pénztárába befizeti. 

7. Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a táborozókról készült fényképeket és videófelvételeket a Living 

Sport Tollaslabda Csarnok közzé teheti internetes felületein (honlap, közösségi média), illetve azokat 

hirdetési célokra, kiadványaiban felhasználhatja. 

8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Dátum:      

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT: Az ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező a személyes 

adatokat semmilyen célra nem használja fel. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képző program 

lebonyolításának céljára, illetve a Living Sport Tollaslabda Csarnok fentiekben körülírt módon történő népszerűsítésének 

céljára használhatja fel személyes adatait. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően 

harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti. 

 ..................................................   ..................................................  

 Szülő aláírása Szervező aláírása 



NYILATKOZAT 

1. Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

1.1. Láz 

1.2. Torokfájás 

1.3. Hányás 

1.4. Hasmenés 

1.5. Bőrkiütés 

1.6. Sárgaság 

1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 

1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

1.9. A gyermek tetű- és rühmentes 

2. Nyilatkozat arról, hogy a gyermek rendelkezik valamilyen allergiával, érzékenységgel: 

2.1. Parlagfű 

2.2. Pollen 

2.3. Gombafélék 

2.4. Glutén 

2.5. Laktóz 

2.6. Mogyoró 

2.7. Egyéb:            

  .................................................................  

 név – aláírás 

Dátum:       

Lakcím:       

Tel.:        

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012 (III.28.) NEMFI rendelete alapján: „(2) A gyermektörvényes képviselője a 2. 

melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban 

részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.” „A nyilatkozatot legkésőbb a 

táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell leadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor 

helyszínén kell tartani.” 


