
     

 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP  
 

SHAKA WINDSURF TÁBOR(OK) 2022. 
 

 

Gyermek adatai: 

Neve: ...........................................................................................................................................  

Születési idő: ...............................................................................................................................  

Lakcím: ........................................................................................................................................  

TAJ kártya száma: .......................................................................................................................  

Szülő adatai:  

E-mail: .........................................................................................................................................  

Telefonszám: ...............................................................................................................................  

Szülő/gondviselő elérhetősége: ...................................................................................................  

Választott időpont:  2022. június 20-24.   2022. június 27-július 01. 

(kérjük X-el jelölni)  2022. július 25-29. 

Választott tábor típus: napközis  bentlakásos   

(kérjük X-el jelölni) (55.000 Ft) (85.000 Ft)  

Gyógyszerérzékenység, allergia: van  nincs  

Ha van, akkor mire? ....................................................................................................................  

Megjegyzegyzés:……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Alulírott ......................................................  , mint Jelentkező szülője/gondviselője kijelentem, 

hogy gyermekem a táborban részt kíván venni, annak megadott költségét vállalom. 

(DAMA SPORT Bt. – Bankszámlaszám: 12100011-18518265) 

 

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

dátum Aláírás 

A jelentkezési lapot a szülői felelősségi igazolást kitöltve kérjük küldje át az 

info@challengerhungary.hu e-mail címre! 

mailto:info@challengerhungary.hu


     

 

 

 

Szülői vagy gondviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez  

 

Én, ______________________________jelentkezem ________________________________ 

(gyermek neve) nevében a Shaka Windsurf táborába.  

 

Tudomásul veszem, hogy a felvétel a jelentkezési lap leadása és a díjak befizetése után lesz 

érvényes.  

Az alábbiakat elfogadom:  

1. Tudomásul veszem, hogy a tábor díja előre fizetendő és nem visszatérítendő.  

2. Tudomásul veszem, hogy 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. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és meghatalmazottait, hogy eljuttassák a gyermekemet az 

orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom.  

5. Tudomásul veszem, hogy a kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb 

eseményről, ami a gyermekem képességét befolyásolhatja, tájékoztatni a tábor vezetőjét.  

6. Tudomásul veszem, hogy a Shaka Windsurf tábor vezetői nem tudnak felelősséget vállalni 

az elveszített vagy megrongált értéktárgyakért!  

 

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. Mint a gyermek 

hivatalos gondviselője, a továbbiakban ezen feltételek betartása várható el tőlem. Abban az 

esetben, hogy ezen a jelentkezési lapon téves és valótlan információ van, tudomásul veszem, 

hogy a felvétel érvényét veszíti. 

 

 

 

 

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

dátum Aláírás 

 


