JELENTKEZÉSI LAP
ÍJÁSZ ÉS LOVAS TÁBOR
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a szülő / gondviselő, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki és a
fent látható címre postai úton küldje vissza.
A táborba való felvétel a jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében történik.
A jelentkezési határidő: 2017. május 30.
1. Melyik időpontban szeretne gyermeke részt venni a táborban?
2017. június 25.– június 30. (6-10 év) „kicsik”
2017. július 02.– július 07. (9-12 év)

„kicsik és kicsit nagyobbak”

2. A táborba jelentkező gyermek adatai:
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:

(település)

(megye)

(u., hsz., em., ajtó)
TAJ szám:
Iskolájának neve:
3. Szülő / gondviselő elérhetőségei (min. az egyik kitöltendő):
Név:

Tel.:

E-mail:

Név:

Tel.:

E-mail:

4. Kérjük, jelölje hogyan érkezik gyermeke a táborba!
A tábor helyszínére érkezik.
A kőszegi vasútállomásra érkezik.
A kőszegi autóbusz-állomásra érkezik.

5. Egészségügyi adatok: (A megfelelő részt kérem kitölteni !)
Érvényes balesetbiztosítás a táborban való részvétel feltétele!
IGEN

NEM

Szed-e valamilyen gyógyszert a gyermek?
Van-e valamilyen ismert allergiája?
Kapott-e kullancs elleni védőoltást?

6. Szülő / gondviselő tölti ki:
Alulírott

(név)

hogy

nevű

(szem.ig. szám) kijelentem,
gyermekem,

MARTON

–

SZÁLLÁS-on

kézműves – íjász - nomád táborban részt vehet.
Elfogadom, hogy a tábor díja 47 000,- Ft, testvérek részére fejenként 42 000,- Ft.
A táborozással járó költségeket, összesen 47 000.- Ft-ot kifizetem, amelyből előlegként a
jelentkezéssel egyidejűleg, a fejlécben feltüntetett bankszámlaszámra átutalok 20 000.- Ft-ot (a
befizetési igazolólap másolatát kérjük ezzel a jelentkezési lappal együtt visszaküldeni), a hátralevő
összeget, 27 000.- Ft-ot, testvérek esetében a fejenként 22 000,- Ft-ot, a táborba érkezéskor fizetem
ki. Kérjük, befizetéskor megjegyzésként tüntesse fel gyermeke nevét és a választott időpontot! (Az
előleg beérkezésekor számla készül, amennyiben nem a jelentkezési lapon megadott adatokra
kívánja a számlát, azt kérem, előre jelezze!)
A táborba való jelentkezés regisztrálásához, ezen jelentkezési lap megküldése és a 20 000.-Ft-os
előleg befizetése szükséges. A jelentkezés visszamondására a tábor megkezdése előtt egy héttel
van lehetőség!
Szülő / gondviselő aláírása

Kelt: 2017.

