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AGÓRA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYTÁBOR 

2020 

SZÜLŐI (GONDVISELŐI) NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

A tábor időszaka: (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2020 június 15-19. 
2020 június 22-26. 
2020 június 29 - július 3.  
2020 július 6-10.  
2020 július 13-17.  
2020 július 20-24.  
2020 július 27-31. 
2020 augusztus 3-7. 
2020 augusztus 10-14. 
 
A gyermek családi és utóneve:  _____________________________________ 
 
A gyermek születési helye: ________________________________________ 
 
A gyermek születési ideje: _________________________________________ 
 
A gyermek TAJ száma: ____________________________________________ 
 
A gyermek anyjának születési neve: __________________________________ 
 
 
A szülő(k), törvényes képviselő(k) adatai: 
Neve: ____________________________________ / _______________________________ 
 
Lakcíme: _________________________________ / _________________________________ 
 
Napközbeni telefonszáma: ____________________ / _____________________________ 
 
E-mail címe: _______________________________ / _______________________________ 
 
Amennyiben napközben egyik szülő sem érhető el, szükség esetén értesítendő személy neve: 
_____________________________________________________ 
telefonszáma:______________________________________________ 
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Nyilatkozom, hogy gyermekem: (a megfelelő aláhúzandó) 
 
1.) allergiás megbetegedésben 

szenved /nem szenved 

Az allergiát kiváltó ok megnevezése: _________________________________________  

 

2.) ételallergiában  

szenved / nem szenved 

Az allergén anyag megnevezése: ____________________________________________ 

 

3.) tartós betegségben  

szenved / nem szenved 

A betegség megnevezése: __________________________________________________ 

 

4.) fogyatékkal él 

  igen / nem 

A fogyatékosság típusa: ____________________________________________________ 

 

5.) rendszeresen gyógyszert szed 

 igen / nem 

 

6.) napközben gyógyszert kell bevennie 

 igen / nem 

A szedett gyógyszer megnevezése: ____________________________________________ 

A gyógyszer adagolásának időpontja és mennyisége:______________________________ 

 

Nyilatkozom arról, hogy a gyermekemen nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás, 
hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó 
szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, illetve a gyermek tetű- és rühmentes. 
Kijelentem, hogy gyermekem nem mutatja az új koronavírusra jellemző tűneteket, különösképpen 
hőemelkedés, köhögés, fáradság, izomfájdalom.  
Amennyiben változás történik a tábor ideje alatt a gyermek egészségügyi állapotában, azt azonnal 
jeleznie kell a tábor szervezői felé. 
Nyilatkozom, hogy a táboroztatással járó egészségügyi és járványügyi kockázattal tisztában vagyok, 
és ennek tudatában kérem gyermekem felvételét. 
 

Debrecen, 2020. év_________________ hó _______ nap 

                                                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                      1szülő/ gondviselő aláírása 

 

 
1 A megfelelő aláhúzandó. 
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