
SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort
szervezőnek, táborvezetőnek, kitöltése a tábor előtt 0-4 nappal szükséges.

Táborozáson résztvevő gyermek…

Gyermek neve: ___________________________________________________________________________

Anyja neve: ___________________________________________________________________________

Születési helye, ideje: ___________________________________________________________________________

Lakcíme: ___________________________________________________________________________

TAJ száma: ___________________________________________________________________________

Nyilatkozom arról, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek (bejelölni): 

o _______ – torokfájás, láz o _______ – hányás, o _______ – hasmenés, 

o _______ – bőrkiütés, o _______ – sárgaság, 

o _______ – egyéb súlyosabb őrelváltozások, bőrgennyesedés 

o _______ – váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes. 

Gyógyszerallergia: nincs (aláhúzni) van: ______________________________________________________

Étel érzékenység: nincs (aláhúzni) van: ______________________________________________________

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________________________________

Lakcíme: ________________________________________________________________________________________

Telefonszáma: ________________________________________________________________________________________

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2019. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

Kelt _________________________, 2019. __________________________ hó ____________ nap 

_________________________________________________ _________________________________________________

szülő (törvényes képviselő) aláírása Programszervező aláírása

A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani!



A SZÜLŐK BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA
 
Alulírott (apa neve): _______________________________________________

Született (hely, idő): _______________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________

Lakhelye: _______________________________________________

és/vagy 

Alulírott (anya neve): _______________________________________________

Született (hely, idő): _______________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________

Lakhelye:  _______________________________________________

mint 

Név (gyermekük neve): _______________________________________________

Születési hely, idő: _______________________________________________

Anyja neve:  _______________________________________________

Lakhelye: _______________________________________________

 
szülei és törvényes képviselői engedélyezem/engedélyezzük, hogy gyermekünk a 2019. július 
15-től 19-ig Kőszegre és környékére szervezett hittanos táborban részt vegyen.  

(  )  Alulírott szülő hozzájárulok ahhoz, hogy a tábor ideje alatt készített fotókat a plébánia a 
Márton-harang c. egyházközségi újságban és a 4plebania.hu internetes oldalon 
közzétegye. (Kérjük bejelölni!)

 (  ) Alulírott szülő hozzájárulok ahhoz, hogy további programszervezés céljából gyermekem 
adatait a szervező (Pannonhalmi Területi Apátság Ifjúsági Referense) további 
programszervezés céljából tárolja. (Kérjük bejelölni!)

A Pannonhalmi Területi Apátság Ifjúsági Referense vállalja, hogy a programon résztvevők 
adatait harmadik félnek nem adja ki. 
 

Kelt: _________________________________________

 
_______________________________________________ _______________________________________________
Szülő, gondviselő (apa) neve (olvashatóan)            Szülő, gondviselő (anya) neve (olvashatóan)  

_______________________________________________ _______________________________________________
Szülő, gondviselő (apa) aláírása                 Szülő, gondviselő (anya) aláírása 
 
 _______________________________________________ _______________________________________________
Szülő, gondviselő (apa) szem. ig. száma        Szülő, gondviselő (anya) szem. ig. száma


