Alapszolgáltatási Központ

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
2132. Göd, Ady Endre utca 6.
Tel: 06/27 532-165, 06/27 532-166
e-mail: godicsaladsegitok@gmail.com
NYÁRI TÁBOR – JELENTKEZÉSI LAP
Szülő (törvényes képviselő) neve:
Lakcím (postacím):
Telefonszám:
e-mail cím:
Gyermek neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
TAJ szám:
Telefonszám:
Egyéb információ (allergia, betegség)
A gyermek átvételére feljogosított
személy neve:
Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb):
Telefonszám:
Lakcím:
A tábor turnusai – kérjük, jelölje meg a napokat, melyekre kéri gyermeke táborban való részvételét.
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

1

július 02.

július 03.

július 04.

július 05.

július 06.

2

július 09.

július 10.

július 11.

július 12.

július 13.

3

július 16.

július 17.

július 18.

július 19.

július 20.

4

július 23.

július 24.

július 25.

július 26.

július 27.

A tábor helye:

2131. Göd, Petőfi Sándor u. 48. (Huzella Tivadar. Ált. Iskola)

A tábor szervezője:

Alapszolgáltatási Központ – Család –és Gyermekjóléti Szolgálat

Táborvezető neve:

Tóth Ildikó

Telefonszám:

06-20-563-8955

e-mail:

godicsaladsegitok@gmail.com

adószám:

16794797-2-13

Térítési díj:

1000.- Ft/ nap

Térítési díj - kedvezmény:

Írásban kérelmezhető Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságánál.

Térítési díj megfizetése alóli
mentesség:

Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a táborban való részvétel ingyenes!

Ingyenesség esetén - határozat száma, ideje:
Térítési díj fizetése – kérjük,
jelölje meg a fizetés módját:

1. Településellátó Szervezet pénztárában,
2. átutalással a Településellátó Szervezet 10700323-6723665751100005 számlaszámára – közlemény rovatba kérjük feltüntetni a
gyermek nevét és az igénybe vett napok számát.

A tábor naponta 7.30 – 16.30 közötti időtartamban zajlik, az alábbi program szerint:
7.30 – 8.30

Gyülekező

8.30 – 9.00

Reggeli

9.00 – 12.00

Foglalkozások

12.00 – 13.00

Ebéd, szabad játék

13.00 – 15.30

Foglalkozások

15.30 – 16.00

Uzsonna

16.00 – 16.30

Búcsúzó (Ügyelet 17.00 óráig)
A táborba történő érkezés/távozás (kérjük, jelezze):

Érkezés:

Távozás:

1. Szülői kísérettel

Idő:

2. Önállóan

Idő:

1. Szülői kísérettel

Idő:

2. Önállóan

Idő:

A táborban napi háromszori étkezés biztosított – diétás étkeztetési igényét az alábbiakban jelezheti:
Diétás étkezést igényelek:

1. Igen – orvosi előírást másolatban megküldöm
2. Nem

Diéta megnevezése:
Fontos információk:
Egészségügyi állapot

A táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a
szülő, hogy gyermeke megfelelő egészségügyi állapotban van, közösségbe
engedhető. A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor kell leadni a táborvezetőnek. Amennyiben a gyermek a tábor ideje alatt megbetegszik, akkor a szülő kötelessége a táborvezetőt haladéktalanul értesíteni
és a gyermeket – a teljes gyógyulásig – otthon tartani. Amennyiben a tábor
ideje alatt a gyermek megbetegedését észleljük, a szülőt haladéktalanul
értesítjük, aki köteles gyermekét a táborból elvinni.

Értéktárgyak:

A gyermek által a táborba magával hozott eszközökért (mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb) felelősséget nem vállalunk.

Foglalkozások:

A táborozás ideje alatt folyamatosan szervezünk sportfoglalkozásokat,
ezért fontos, hogy a gyermek zárt, sportolásra alkalmas lábbelivel vegyen
részt ezeken.

Lemondási feltételek:

Amennyiben a gyermek betegsége, vagy egyéb okok miatt nem tud táborba
jönni, kérjük, hogy legkésőbb aznap 9.00 óráig jelezze a táborvezetőnek.
Adatkezelési nyilatkozat:

Alulírott …………………………………………( szülő/gondviselő) kijelentem, hogy a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási
kötelezettségről tájékoztatásban részesültem. Hozzájárulok, hogy a gödi Alapszolgáltatási Központ Család
– és Gyermekjóléti Szolgálata (2132. Göd, Ady Endre u. 6.) személyes adataimról papír alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.
Dátum:
Aláírás:
Nyilatkozat -1:
Alulírott …………………………………………( szülő/gondviselő) kijelentem, hogy az általam megadott
adatok a jelentkezéskor pontosak, teljesek, időszerűek és mindenben megfelelnek a valóságnak.
Dátum:
Aláírás:
Nyilatkozat-2:
Alulírott …………………………………………( szülő/gondviselő) kijelentem, hogy gyermekem a táborról szóló média megjelenésekben - kép és videó – (kérjük aláhúzással jelölje).
szerepelhet / nem szerepelhet.
Dátum:
Aláírás:

EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy:

Gyermekem (név):
Anya neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
TAJ szám:
A táborozás során az alábbi gyógyszer(eke)t kell szednie, melyeket biztosítok:
Kezelőorvos neve:

Cím:

Telefonszám:

Gyógyszer neve:

Rendszeressége:

Adagolása:

A gyermekem tetanusz oltást kapott:

1. Igen

Oltás ideje:

2. Nem
Egyéb közlendő:

Kijelentem, hogy gyermekemen az alábbi tünetek NEM észlelhetőek:
nincs -torokfájás,

nincs -sárgaság,

nincs -hányás,

nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés

nincs -hasmenés,

nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás

nincs -bőrkiütés,

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes.
Kijelentem, hogy gyermekemnek allergiás reakciót kiváltó érzékenysége:

nincs

van - gyógyszer, élelmiszer, pollen, egyéb:

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2018. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki.
Kelt.: ___________,2018. ____________ hó_____ nap.
______________________________________
Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása
„A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról:
„…A gyermek törvényes képviselője 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 átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor
helyszínén kell tartani…”

