
   
JELENTKEZÉSI LAP 

 

 

Alulírott jelentkezem a SzegedOffice Rendezvényiroda által szervezett, Klassz 5let – Kreatív Kölyöktáborba. 

 

A kiválasztott turnus (kérjük, jelölje X-szel azt a tábort, amelyikre gyermeke nevében jelentkezni szeretne): 

 

 I. turnus: 2020. június 29. – július 3. 8:00-16:30 (Jelentkezési határidő: június 24.) 

 II. turnus: 2020. július 6-10. 8:00-16:30 (Jelentkezési határidő: június 28.)  

 

Táborozó neve: …………………………………………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………………….. 

Gondviselő neve: …………………………………………………. 

Gondviselő telefonszáma: ………………………………………… 

Gondviselő e-mail címe: ………………………………………….. 

 

Kérjük, nyilatkozzon az alábbiakról gyermekével kapcsolatban: 

 

Gyógyszerallergia: ……………………………………………………………………………………………... 

Egyéb allergia (pl. rovarcsípés): ……………………………………………………………………………….. 

 

A táborozás szempontjából van-e egyéb olyan fontos tudnivaló a gyermekről, amelyet szeretne megosztani 

velünk? Hogyan szokott más gyerekek társaságában viselkedni? Hogyan viszonyul a felnőttekhez és a 

szabályokhoz? Hogyan segíthetünk neki megnyugodni, ha valami feldühíti? 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

…………………………………………… 

Dátum 

…………………………………………… 

Gondviselő/szülő aláírása 



   
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

név: ………………………………………….. 

lakcím: ………………………………………. 

Telefonszám:………………………………… 

mint Megbízó ( a továbbiakban: Megbízó, szülő) 

 

másrészről 

 

Vékonyné Fizel Nikolett Gréta egyéni vállalkozó 

Vállalkozó székhelye: 6725 Szeged Batthyány utca 17. fszt. 1. 

Vállalkozó elérhetőségei: Mobil: +36-30-336-2332 info@szegedoffice.hu 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat, csoportos gyermektábor keretében ………………………………… 

nevű gyermeke (születési hely, év, hónap, nap: ……………………………………………., anyja neve: 

……………………………………..) részére a gyermektábor tartására, melyet Megbízott elfogad. A gyermektábor 

programleírása jelen megbízási szerződés része, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

2. Felek megállapodnak, hogy a csoport létszáma: min. 10 fő, max. 20 fő. A tábor kezdési időpontja: 1. turnusra való 

jelentkezés esetén 2020. június 29., 2. turnusra való jelentkezés esetén 2020. július 6., befejezése: 1. turnusra való 

jelentkezés esetén 2020. július 3., 2. turnusra való jelentkezés esetén 2020. július 10. Ezen időszakban a tábor napi 

kezdési időpontja: 08:00 óra, a befejezési időpontja 16:30 óra. A táborozó gyermek felügyeletét ezen időtartamban 

vállalja Megbízott. A tábor helyszíne: SZTE Sportközpont – JGYPK Szabadidőközpont és Kávézó (6725 Szeged, 

Hattyas sor 6-8.) 

 

3. A részvétel díja: 28.000 Ft/5 nap/fő, testvérek jelentkezése esetén 24.000 Ft/5 nap/fő. A részvételi díját a Megbízó 

átutalással vagy készpénzben is teljesítheti a jelentkezéskor. A Megbízott vállalja, hogy szervezői okból vagy a 

minimális létszám elmaradása miatt meghiúsuló tábor esetén a részvételi díjat teljes egészében visszatéríti. Amennyiben 

betegség vagy egyéb ok miatt a táborozó gyermek mégsem vesz részt a táborban, úgy a részvételi díj visszafizetésére 

nincs mód.  

 

4. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül választja meg a tábort 

megtartó munkatársait és az alkalmazandó pedagógiai módszereket.  

 

5. Megbízó elfogadja, hogy a tábort szervezők rajtuk kívülálló okokért nem vonhatók felelősségre (pl. tárgyak 

elvesztése, szabályokat be nem tartásból eredő sérülések). 

 

6. Megbízott fenntartja a programváltozás jogát magának, azzal, hogy gondoskodik a megváltozott programhoz hasonló 

jellegű program biztosításáról, mely változásról Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 

 

7. Megbízott kijelenti, hogy megfelel minden vonatkozó törvényes előírásnak, így  a teljesítéshez szükséges szakértelem 

birtokában van. 
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8. Megbízott köteles a rendezvény lebonyolításához szükséges segédeszközök, felszerelések, személyzetnek a 

rendezvényen való biztosításáról gondoskodni. 

 

9. A szülők kizárólagos felelőssége, hogy a gyermeküket egészségesen hozzák a táborba, melyről kötelesek a tábor első 

napján nyilatkozatot tenni, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet kitöltésével és 

Vállalkozó számára történő átadásával.  

 

10. A szülők kötelesek a tábor első napján nyilatkozatot tenni, a gyermekük és saját személyes adatainak kezelésére 

vonatkozóan, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet kitöltésével és Vállalkozó számára 

történő átadásával. 

  

11. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél, írásban, indokolás mellett élhet az azonnali hatályú felmondás jogával.  

 

12. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő Felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg 

rendezni, szükség szerint megtartott egyeztető tárgyalások formájában. Ennek sikertelensége után az esetleges perre 

kikötik a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvnek (2013. évi V. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók és alkalmazandók. 

A jelen szerződés 2 oldalas 11 pontban, egymással mindenben megegyező 2 példányban készült, melyet a szerződő 

felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

 

 

Kelt: Szeged, ……….. év …………. hó ………… nap 

 

 

………………………………………………. 

Megbízó 

………………………………………………. 

Megbízott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
HOZZÁJÁRULÁS KÉPMÁS ÉS HANGFELVÉTEL RÖGZÍTÉSÉHEZ  

ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ 

 

 

Alulírott: 

Név: …………………………………………… 

Cím: …………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………….. 

E-mail: ………………………………………… 

Gyermek neve: ………………………………… 

 

hozzájárulok, hogy a Klassz 5let! – Kreatív Kölyöktábor szervezője (SzegedOffice Rendezvényiroda – 

Vékonyné Fizel Nikolett e.v., székhely: 6722 Szeged, Batthyány u. 17/B, adószám: 69233588-1-26), vagy 

megbízottja a Táborral kapcsolatosan gyermekemről videó- és fényképfelvételeket készíthet. A Szervező 

ezeket felhasználhatja a saját felületein (közösségi oldalain és a www.szegedoffice.hu weboldalon) fényképek 

vagy rövid filmrészletek közlésével. 

 

………………………………………… 

Dátum 

…………………………………………. 

Aláírás 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGRÓL  

(2. számú melléklet) 

 

 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján:  

 

A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.  

 

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 

táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.  

 

A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A 

nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.  

 

A gyermek neve: ………………………………………………….. 

A gyermek születési dátuma: ……………………………………... 

A gyermek lakcíme: ………………………………………………. 

A gyermek édesanyjának neve: …………………………………… 

 

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:  

 Láz  

 Torokfájás  

 Hányás  

 Hasmenés  

 Bőrkiütés  

 Sárgaság  

 Egyéb súlyosabb 

bőrelváltozás, bőrgennyedés  

 Váladékozó szembetegség, 

gennyes fül- és orrfolyás  

 

- a gyermek tetű- és rühmentes.  

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  

neve: ……………………………………………… 

lakcíme: …………………………………………… 

telefonos elérhetősége: ……………………………. 

 

 

…………………………………….. 

Dátum 

…………………………………….. 

Törvényes képviselő

 

 



   
Adatfelvételi lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez  

(3. számú melléklet) 

 
Érintett törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………...... 

Érintett törvényes képviselőjének telefonszáma: ……………………………………………………. 

Érintett adatai:  

gyermek neve: ………………………………….…………………………………….. 

Adatkezelő neve: Vékonyné Fizel Nikolett Gréta egyéni vállalkozó 

székhelye:6725 Szeged Batthyány utca 17. fszt. 1. 

levelezési címe: 6725 Szeged Batthyány utca 17. fszt. 1. 

elérhetőségei: Mobil: +36-30-336-2332 E-mail: info@szegedoffice.hu Honlap:www.szegedoffice.hu  

Nyilvántartó hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.  

Vállalkozó nyilvántartási száma:52232152 

Vállalkozó adószáma: adószám: 69233588-1-26 

 

Adatkezelő az érintett hozzájárulása jogcímén végez adatkezelést, melyről nyilvántartást vezet.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a név, és telefonszám tekintetében és az érintett törvényes képviselőjének 

hozzájárulása a gyermek neve tekintetében) 

A kezelhető személyes adatok köre: gyermek neve, születési helye és ideje, lakcíme, törvényes képviselő neve, telefonszáma, 

e-mail címe 

Az adatkezelés célja: rendezvényszervezés és lebonyolítás teljesítése 

Érintettek kategóriái: rendezvényen való részvételt megrendelő természetes személy és gyermeke 

Címzettek köre (akik az adatokat megismerhetik): adatkezelő és munkavállalói 

Törlésre előirányzott határidő: a rendezvény zárónapját követő nap 

Adatbiztonság: Adatkezelési szabályzat szerint 

 

Adatkezelő az érintett hozzájárulása, a gyermek vonatkozásában, mint az érintett törvényes képviselője hozzájárulása 

jogcímén végez adatkezelést, melyről nyilvántartást vezet.  

 

Tájékoztatás az érintett jogairól: Az adatkezeléssel érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban 

történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság www.naih.hu Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5.  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391-1400) panaszt benyújtani. Az 

adatszolgáltatásra, a személyes adatok megadására, illetve ezen hozzájárulás megadására Ön nem köteles. Ezek 

elmaradásának lehetséges következménye: a kapcsolattartás ellehetetlenülése. További információk: Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában találhatók, melyet adatkezelő székhelyén (6725 Szeged Batthyány utca 17. fszt. 1.) is ki van helyezve, illetve 

bármikor kérheti az info@szegedoffice.hu email címen vagy a levelezési címen (6725 Szeged Batthyány utca 17. fszt. 1.) 

annak megküldését érintett  

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 

kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

 

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

                               Dátum        Aláírás 
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