NYÁRI TÁBOR JELENTKEZÉSI LAP

A tábor időpontjai (kérjük aláhúzni a választott dátumot):
2022. június 20-24.
2022. július 11-15.
2022. július 25-29.
2021. augusztus 8-12.
A tábor díja:
Klubtagoknak: 38.000 Ft / hét/fő
Klubtagsággal nem rendelkezőknek: 40.000 Ft/hét/fő
Testvér kedvezmény: 15 %
Több táborra jelentkezőknek: -10 % az elsőt követő táborok díjából
A testvér kedvezmény és a több táborra jelentkezőknek szóló kedvezmény nem összevonható!
A díj tartalmazza a programokat, tenisz felszerelést (akinek nincsen sajátja), reggelit, meleg ebédet és
uzsonnát.

Gyermek adatai
Név:
Születési hely, idő:
TAJ száma:
Lakcíme:
Szülő adatai (olyan személy elérhetőségeit kérjük megadni, akit a tábor ideje alatt napközben is elérhetünk):
Név:
Telefonszám:
Kapcsolat a gyermekkel:
E-mail cím:

Egészségügyi nyilatkozat:
Van-e a gyermekről különleges étkezéssel kapcsolatos tudnivaló?

Igen / Nem

Van-e a gyermeknek allergiája?

Igen / Nem

Van-e a gyermeknek asztmája?

Igen / Nem

Van-e a gyermeknek súlyos egészségügyi problémája?

Igen / Nem

Szed-e a gyermek gyógyszert?

Igen / Nem

Volt-e a gyermeknek balesete/műtéte?

Igen / Nem

Van-e egyéb információ, amit szükséges tudnunk a gyermekről?

Igen / Nem

Ha a fenti kérdés valamelyikére Igen volt a válasza, kérjük, fejtse ki:

Szülői vagy gondviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez

Én,

jelentkezem

(gyermek neve) nevében a Nexon

Dunakeszi Teniszklub által szervezett nyári táborba. Tudomásul veszem, hogy a felvétel a jelentkezési lap leadása és a
díjak befizetése után lesz érvényes.

Az alábbiakat elfogadom:
1.

A tábor jelentkezés az előleg befizetésével válik érvényessé.

2.

Amennyiben a térítési díjat nem fizettem be, a gyermekem nem vehet részt a tábor foglalkozásain.

3.

Amennyiben a fent kitöltött információkban bármi változás történne, azt a lehető leghamarabb tudatom a tábor szervezőivel.

4.

Baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, felhatalmazom a tábor vezetőjét és
meghatalmazom, hogy eljuttassák a gyermekemet az orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom.

5.

Kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb eseményről, ami a gyermekem képességét befolyásolhatja,
tájékoztatni a tábor vezetőjét.

6.

A Nexon Dunakeszi Teniszklub vezetői nem tudnak felelősséget vállalni az elveszített vagy megrongált értéktárgyakért!

7.

Gyermekemről készült fotók, videók, képi tartalmú anyagok a teniszklub weboldalán, Facebook oldalán megjelenhetnek.

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. Mint a gyermek hivatalos gondviselője, a
továbbiakban fenti feltételek betartása várható el tőlem.
Dunakeszi, ………………………………………………………………………………….

Szülő/Gondviselő

Rendező

