
Jelentkezési lap / Művészeti Élménytábor Kapolcs 
8294.Kapolcs,Kossuth u.82.    www.muveszetkozpont.hu   Püspök Anita  +3620/ 2917-632 

 

Választott turnus:                 2017.július 10-14./1.turnus                          2017.július 31-aug.4./2.turnus 

 

Milyen táborra jelentkezik?              Napközis             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!:…………………………………………. 
 

Email cím:…………………………………………………….. 
 

 

Melyik fizetési módot választja: készpénz vagy banki átutalás? ………………………. 

1.részlet 50%,fizetési határidő: 2017.06.10.      2.részlet 50% fizetési határidő: 2017.07.05. 

 

10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK, MÁJUS 15-ig TELJES ÖSSZEG BEFIZETÉSE ESETÉN! 

 

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 szervező MŰVÉSZETI ÉLMÉNYTÁBOR adatai:  

Szervező: Művészetközpont Kapolcs/Püspök Anita 

Székhely: 8294.Kapolcs, Kossuth utca 82. 

Telefonszám: +3620 2917-632 

 

A tábor turnus adatai:  

Napok száma/turnus: 5 

1. turnus induló dátuma: 2017.07.10.    A turnus záró dátuma:  2017.07.14. 

2.turnus induló dátuma: 2017.07.31.     A turnus záró dátuma: 2017.08.04. 
 

 

A szervező tölti ki: 

A napközis tábor díja (26 400 Ft)         

Befizetésre került (dátum): 1.részlet:  ________________________2.részlet: _____________________ 

 

A bentlakásos tábor díja (40 400 Ft)   

Befizetésre került (dátum):1.részlet:  ________________________2.részlet:______________________ 

 
MEGÁLLAPODÁS 
 
A megállapodás létre jött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező Művészeti Élménytábor Kapolcs/Püspök Anita 
továbbiakban, mint Szervező, valamint az  
1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az 
alábbi tárgyban és feltételekkel.  
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt gyermek 
számára a  
"Művészeti Élménytábor Kapolcs" elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a 
Szervező bankszámlájára utalva, vagy készpénzben és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.  
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor művészeti fejlesztő program, amely 5 napos turnusban zajlik,  
naponként 8.00 és 16:00 közötti időtartamban, a www.muveszetkozpont.hu oldalon meghirdetett napi részletes program 
szerint.  

http://www.muveszetkozpont.hu/


A napközis turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). A bentlakásos turnus díja napi 5 étkezést tartalmaz 
(reggeli,tízórai,ebéd,uzsonna,vacsora). 
A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik.  
Napközis tábor: 
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 8.00-kor a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének 
befejezésekor (16:00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 16:00 utánra tolódik, úgy a további 
rendkívüli gyermekfelügyelet díját (5 000 Ft / óra) a Szülő helyben köteles megfizetni.  
 
Bentlakásos tábor: 
A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor kezdő napján a Szülő 8.00-kor a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor utolsó 
napján, programidejének befejezésekor (16:00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 16:00 
utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (5 000 Ft / óra) a Szülő helyben köteles megfizetni.  
3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított 
személyek közül legalább 1 fő pedagógiai szakképesítéssel rendelkezik, a foglalkoztatásban további közreműködők pedig 
művészeti szakképesítéssel rendelkeznek vagy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak.  
 
4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő 
egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő 
részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az 
esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes 
gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek 
megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.  
 
5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával 
hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A 
Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt 
feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok 
irányítását.  
 
6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja.  
A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.  
Lemondási feltételek:  
Amennyiben a lemondás időpontja legalább 15 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át 
visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja.  
Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.  
 
Módosítási feltételek:  
Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat 
egy későbbi programban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. A Szülő kérésére történő turnus 
módosítás esetén 5000 Ft ügyintézési díjat számol fel a Szervező. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat 
fel egy későbbi turnusban vagy másik közeli helyszínen megvalósuló programban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő 
nem köteles elfogadni. Amennyiben a módosított programot a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a 
módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni.  
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.  
7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő 
a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti.  
8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Az aláírás helye:                                          Aláírás dátuma:  
 
Szülő aláírása:                                                                                Szervező cégszerű aláírása:  
 
 
 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT  
Az Ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező a személyes adatokat piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhatja az első 
adatfelvételtől számított 5 éven belül.  
Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben a Művészetközpont Kapolcs névre szóló kereskedelmi ajánlatával, hírlevéllel, DM küldeménnyel megkeressük, írásbeli 

nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező jelen megállapodásban rögzített elérhetőségén. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás 

tárgyát képező program lebonyolításának céljára, illetve a Művészeti Élménytábor fentiekben körülírt módon történő népszerűsítésének céljára használhatja fel 

személyes adatait. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti. 


