
 

 

GYERMEK HORGÁSZTÁBOR 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

Gyermek adatai 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gyermek neve:.........................................................................................................  

Címe:..................................................................................................................... 

Születési hely, idő.................................................................................................... 

TAJ száma:  ……………………………………………………………………………………. 

Szülő adatai 

Név: …………………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………... 

Telefonszám (ok) amelyen, szükség esetén, a tábor ideje alatt is elérhető:  

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

Gyermekének van-e valamilyen betegsége, egészségügyi problémája?  

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

Fontosabb információ a gyermekről, pl: allergia, betegség, egyéni érzékenység: 

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

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

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

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

Egyéb fontos információ, amelyről a táborvezetőnek tudnia kell:  

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

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

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

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

 

 
          

Dátum: 2017.. ……………….   .   ……..  . 

               

      ……………………………………………………………….. 

         gondviselő  aláírása    

  

 

 

 



 

 

           

 
 
 
 

Megállapodás 
 

1. A megállapodás létre jött egyrészt a tábort szervező Abonyi Horgász 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: 
A megállapodó felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt 
kiskorú (8 – 14 éves) gyermek számára a " Gyermek Horgásztábor" elnevezésű programban. 
A részvétel feltétele hogy a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap 
kitöltésével és aláírásával tanúsít. 

2. A megállapodó felek rögzítik, hogy a „horgász tábor” hetes (hétfőtől péntekig) turnusban zajlik, naponként 8: 00 
és 16: 00 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint: 

• 
8: 00 – 8: 30 megérkezés 
8: 30 – 12: 30 délelőtti foglalkozás, közben tízórai 
12: 30-tól ebéd 
13: 30 – 16: 00 délutáni foglalkozás, közben uzsonna 

• 

A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a mellékletben, illetve az egyesület weblapján 

A tábor folyamatos gyerek felügyeletet, napi ebédet, délelőtti, délutáni programokat tartalmazza.  

• 
A megállapodó felek rögzítik, hogy a Szülő 8- 8.30 óráig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja, 
és a tábor programidejének befejezésekor (16: 00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő 
hibájából 16: 00 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (2 000 Ft / óra) a Szülő helyben köteles 
megfizetni. Ha a gyermek önállóan mehet haza, arról a szülő írásban köteles előzetesen nyilatkozni. 

3. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján 7 napnál nem régebbi orvosi igazolással bizonyítja 
vagy saját nyilatkozattal (teljes felelősség mellett), hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban 
van, gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a táborban történő részvételt 
megtagadhatja. 

• 
A megállapodó felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a tábor felügyeletét ellátó személy a gyermek 
megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi.  Annak teljes 
gyógyulásáig, melyet orvos igazol – a táborba nem viheti. 

4. 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 szennyeződésére, 
megsérülésére.  

5. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő 
részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a felek. 
 
Lemondási feltételek:  

• 
A 2017. augusztus 14-e után történő lemondás esetén a befizetett ebéd díjat illetve a területi engedély díját nem áll 
módunkban visszatéríteni. 

• 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja.  

• 
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.  
 

6. A felek jelen megállapodást jóváhagyólag írják alá. 
 
Abony 2017…….hó……..nap 
 
 
         __________________________ 

----------------------------------------                                Molnár Károly 

                            Szülő             Abonyi Horgász Egyesület 
                 elnöke 

 

 


