
Sport Tábor JELENTKEZÉSI LAP 

STAR SPORTAKADÉMA 

Tábor nyitás, gyülekező minden hétköznap a Nyéki Imre Uszoda bejáratánál, az Aulában! 

Tábor dátuma: …………………………. 

Gyerek neve:  

Születési ideje:  

Szülő, törvényes 
gyám neve: 

 

Telefonszáma:  

Lakcíme:  

E-mail címe:  

Gyermek allergiás, 
gyógyszer érzékeny, 
vérszegény 
Egyéb betegség: 

Igen/Nem (megfelelő válasz aláhúzandó) 
Amennyiben igen, kezelés módja: 
 
Kezelés módja: 
 

Nyilatkozat: Jelen jelentkezési lap aláírásával igazolom, hogy a gyermekem nem rendelkezik szív-, ér- 

és idegrendszeri betegséggel. Tudomása szerint nem rendelkezik fertőző betegséggel. Elfogadom, 

hogy amennyiben tudomására jut, hogy egészségügyi állapota jelen nyilatkozattal ellentétben változik, 

úgy a gyermekét nem hozza a táborba a többi gyermek egészségének megóvása érdekében.  

A már befizetésre került tábori díjat a szervezőknél a befizetést követően csak 72 óráig lehet vissza 

váltani (kivéve a megkezdett turnusokat, azt semmilyen módon nem lehet lemondani, vagy vissza 

fizetni), azt követően nincs módjuk visszaadni a teljes árat, vagy az ár egy részét. A tábor időpontját 

legkésőbb a tábor megkezdése előtt 1 héttel tudják módosítani. Lebetegedés esetében a tábor 

megkezdése előtt 3 nappal lehet a tábor időpontján módosítani. Ha a befizetés a tábor megkezdése 

előtti 1 hétben történik, akkor már nem lehet módosítani az időpontot, illetve visszafizetésre sincs 

mód. A megkezdett tábor alatt történő hiányzás, vagy megbetegedés esetében nincs mód pótlásra. A 

tábor időtartama, 1 hetes, azaz hétfőtől-péntekig (8-16 ó között) szól, azaz a gyermeke ebben az 

időszakban jogosult a tábor részvételére, ettől eltérni nem lehetséges. Kevesebb tábori nap esetén is 

ugyanazt a tábor díjat kell megfizetni, napokat átvinni a következő hétre nem lehetséges, illetve ha 

tábort ilyen esetben folytatni szeretnék a következő héten, úgy a következő hét teljes tábori díját is 

meg kell fizetni, mellyel jogosult a következő egész hét részvételére is. 

A kedvezmények igénybe vételéhez hitelt érdemlően kell igazolni a jogosultságot. Ide értve a hátrányos 

helyzetű igazolást, amit a XI. kerületi Önkormányzati Hivatal tud kiállítani minden olyan család részére, 

akik ebbe a kategóriába esnek.  

Kerületi kedvezményt, csak diákigazolvány, vagy törvényes gyám lakcímkártyájának bemutatásával 

lehet igénybe venni. 

Hozzájárulásomat adom továbbá, hogy a tábor ideje alatt készült képek gyermekemről 

(csoportképek, sportolás közben készült képek, stb) a Star Sportakadémia weboldalán és Facebook 

oldalán, illetve esetenként a médiában megjelenjen. 

A gyermekét saját felelősségére, külső befolyástól mentesen, mint akaratával megegyezőt hozza a 

táborba. A jelentkezési lapot büntetőjogi felelőssége tudatában írja alá. 

Kelt: Budapest, ………………...hó, ………napján. 

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

                                                                                                   Szülő, törvényes gyám aláírása 


