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AGÓRA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYTÁBOR 2020 

JELENTKEZÉSI LAP 

 
Melyik táborba (mely táborokba) jelentkezik? (Kérjük, a választott turnus rubrikájában x-szel jelölje!) 

Turnus sorszáma, időpontja  

Az előleg befizetésének 

végső határideje 

A fennmaradó részvételi 

díj befizetésének 

időpontja 

1. 2020. június 15-19.  2020. június 5. 2020. június 11 - 12. 

2. 2020. június 22-26.  2020. június 12. 2020. június 18 - 19. 

3. 2020. június 29-július 3.  2020. június 19. 2020. június 25 -26. 

4. 2020. július 6-10.  2020. június 26. 2020. július 2 - 3. 

5. 2020. július 13-17.  
2020. július 3. 2020. július 9-10. 

6. 2020. július 20-24.  2020. július 10. 2020. július 16-17. 

7. 2020. július 27-31.  2020. július 17. 2020. július 23-24. 

8. 2020. augusztus 3-7.  2020. július 24. 2020. július 30-31. 

9. 2020. augusztus 10-14.  2020. július 31. 2020. augusztus 6-7. 

 

A táborba jelentkező gyermek: 

Név:          

Születési év/hó/nap: 

Iskola: 

Osztály (2019/20-es tanév):  

Speciális étkezési igény: 

Allergia: 

Redszeresen szedett gyógyszer: 

 

Szülő/gondviselő neve:     

Telefonszám: 

Lakcím:  

E-mail: 

Másik szülő/gondviselő vagy más, szükség esetén értesíthető személy neve:  

Telefonszám: 
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Fontos tudnivalók:  
A táborba olyan tanulókat várunk, akik alsó tagozatos diákok voltak idén.  A maximum 10 fős csoportokat 
életkor és tudásszint szerint állítjuk össze. A tábori programok 8-tól 16 óráig tartanak. Reggel 7:30-tól 
délután 16:30-ig biztosítunk felügyeletet. 
A részvételi díj 29000 Ft/hét/fő (napi háromszori étkezéssel), melyből a jelentkezéskor 9000 Ft előleg befizetése 
szükséges. Többhetes táborozás esetén, valamint testvéreknek 3000 Ft kedvezményt adunk turnusonként. A 
kedvezmények nem összevonhatók! 
 
A jelentkezés menete: Jelentkezni a honlapunkon található, a kiválasztott tábori turnusra vonatkozó űrlapon 
keresztül lehet, amelyhez csatolni kell a honlapunkról letölthető jelentkezési lapot kitöltve és aláírva, pdf vagy jpg 
formátumban. A jelentkezés regisztrálását visszaigazoljuk, az ezt követő munkanap 16 óráig kell befizetni a 9000 
Ft előleget kizárólag átutalással az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. számlaszámára: 11738008-20884217 (OTP Bank 
Nyrt.). Kérjük, az átutalás közleményében tüntesse fel a gyermek nevét és a tábori turnus sorszámát. A 
fennmaradó részt a tábort megelőző héten, csütörtökön vagy pénteken 16 óráig kérjük befizetni, ugyancsak 
átutalással.  
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak az előleg befizetésével válik érvényessé és véglegessé a jelentkezés, a 
helyek fenntartására enélkül nincs lehetőségünk. 
 
Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft-nek, mint a táborok szervezőjének, a kifizetett 9000 Forint összegű előleget 
nem áll módjában visszatéríteni.  
 
Aláírásával tudomásul veszi, hogy a fentebb megadott adatok valódiságáért valamennyi felelősség kizárólagosan 
Önt terheli, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) az 
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a táboroztatással kapcsolatosan – a GDPR előírásaival összhangban lévő saját 
adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint – a szükséges mértékben felhasználja és azokat kezelje.  
 
A jelentkezési lap szignálásával Ön kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az intézmény Házirendjében 
foglaltakat, amely megtalálható az Agóra honlapján. Ezen túl vállalja, hogy kitölti az Egészségügyi nyilatkozatot, 
melyben arról is nyilatkozik, hogy a táboroztatással járó egészségügyi és járványügyi kockázattal tisztában van, és 
ennek tudatában kéri gyermeke felvételét. Azt a táborozás kezdőnapján kitöltve és aláírva átadja a táborvezető 
részére. 
 
A járványhelyzettel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy a járvány kedvezőtlen alakulása esetén előfordulhat 
módosulás a nyári táborainkban.  
 
 
Dátum: 2020. év ___________________hó ________nap  
 
   
                       
 
                                                                                                                    …………………………………………………………

…..                         1 szülő/gondviselő aláírása 
1 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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