Művészeti Élménytábor Kapolcs
8294.Kapolcs, Kossuth u.82.
muveszetkozpont@gmail.com
+3620/ 2917 632

Jelentkezési lap
Választott turnus:

2019.július 8-12./1.turnus

Milyen táborra jelentkezik?

Napközis

2019.augusztus 5-9./2.turnus
Bentlakásos

Testvérrel jön e a gyermek?
igen ………..……………………………………. nem
Ha igen, kérjük, a testvér nevét ide beírni, és az ő számára külön jelentkezési lapot kitölteni.
Gyermek adatai:
Gyermek neve:…………………………………………………….
Gyermek állandó lakcíme:……………………………………………………………………
Születési hely, idő:………………………………………………………
Életkor:…………………………
Taj szám:……………………………………….
Iskola neve, címe:……………………………………………………………….
Szakkör megnevezése, ha jár:………………………………………………………
Hobbi, szabadidős kedvenc elfoglaltsága:………………………………………………….
Allergia van e, ha igen, annak megnevezése:…………………………………………….
Gyógyszert szed e a gyermek, ha igen, mit:………………………………………………
Egyéb információ (betegség, érzékenység,stb):………………………………………………………
Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Szülő teljes neve:……………………………………………………….
Lakcíme (irányítószám,település,utca,házszám,emelet,ajtó stb.):…………………………………………………………
Személyi ig. száma:……………………………………………………..
Mobil telefonszáma, amin mindig elérhető!:………………………………………….
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Email cím:……………………………………………………..

Melyik fizetési módot választja?

készpénz

1.részlet 50%,fizetési határidő: 2019.05.20.

vagy

banki átutalás

2.részlet 50% fizetési határidő: 2019.06.14.

Banki átutalás adatai: Erste bank 11991119-82225290-00000000
Kedvezményezett: Püspök Anita 8294.Kapolcs, Kossuth u.82.
Megjegyzésben kérem feltüntetni: “1 vagy 2 turnus tábor” + a gyermek neve.

Számlát kér-e, ha igen, számlázási cím:………………………………………………………………………………………..
(Banki átutalás esetén, kizárólag utalásról szóló számlát állítunk ki.)
Egyéb megjegyzés, kérés:……………………………………………………………………………………………………………..
Amennyiben a tábor helyszínére nem a fent nevezett szülő hozza-viszi a gyermeket:
A gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn kívül):
Teljes név: …………………………………………………………………
Személyi ig. szám: ………………………………Telefonszám:…..…..…………………..
Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb):………………………….

A MŰVÉSZETI ÉLMÉNYTÁBOR szervező adatai:

Szervező: Művészetközpont Kapolcs / Püspök Anita egyéni vállalkozó
Székhely: 8294.Kapolcs, Kossuth utca 82.
Adószám:59154424-1-39
Telefonszám: +3620 2917 632
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Befizetés adatai
A szervező tölti ki:

Napközis tábor

Bentlakásos tábor

Részvételi díj:
34.500 Ft / 5 nap / fő

Részvételi díj, szállás reggelivel, vacsorával :
51.800 Ft / 5 nap / fő

Visszatérő, Testvér vagy Barát kedvezménnyel:
33.400 Ft / 5 nap / fő

Visszatérő, Testvér vagy Barát kedvezménnyel:
49.900 Ft / 5 nap / fő

Kedvezmény: igen

Kedvezmény: igen

nem

nem

Befizetésre került (dátum):

Befizetésre került (dátum):

1.részlet: ________________________

1.részlet:________________________

2.részlet: _________________________

2.részlet:______________________

.
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