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Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 

JELENTKEZÉSI LAP 

A jelentkezési lapot két példányban, NYOMTATOTT BETŰVEL kitöltve, 

 a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatához (NGSZ) kell eljuttatni. 

JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA 
folyamatos, de legkésőbb: 

2017. ÁPRILIS 12. 

JELENTKEZÉSI LAP leadásának módja: KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN 

az NGSZ Központ ügyfélszolgálatán (6724 Szeged, Huszár u. 1.) az alábbi időpontokban: 

Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00 órától - 17:00 óráig; Péntek: 8:00 órától - 13:00 óráig 

Alulírott (jelentkező neve) ______________________________________________________________ a (az) 

__________________________________________________________________ (oktatási (tag)intézmény 

neve) ______ éves (kor) tanulója, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) által meg-

hirdetett Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor ______. turnusára jelentkezem. Amennyiben a jelentke-

zésem erre a turnusra sikertelen, akkor a ______. turnusra jelentkezem. 

Szülő (törvényes képviselő) neve: ___________________________________________________ 

Szülő (törvényes képviselő) címe: ___________________________________________________ 

Szülő (törvényes képviselő) telefonszáma: ___________________________________________________ 

Szülő (törvényes képviselő) e-mail címe: ___________________________________________________ 

A jelentkező születési ideje: ___________________________________________________ 

A gyermek ételallergiája, diétája: ___________________________________________________ 

A jelentkező részt vett-e már előző években az NGSZ által szervezett balatonkenesei táborban?  

Igen/Nem (a megfelelő rész aláhúzandó!) 

Ha igen, hány alkalommal? ___________________________________________________ 

A szülő (törvényes képviselő) egyéb fontosnak ítélt közlendője: 

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

Alulírott szülő (törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy gyermekem nem szenved krónikus betegségben, ál-

landó orvosi felügyeletre, felnőtt segítségére nem szorul. 

A jelentkezés eredményéről szóló tájékoztatás megküldését a fenti Szülő (törvényes képviselő)  

e-mail címére / postai címére                        (a megfelelő rész aláhúzandó!) 

kérem. Az e-mail fogadás, olvasás lehetőségének megteremtése a szülő (törvényes képviselő) felelőssége, a 

postai kézbesítésért az NGSZ felelősséget nem vállal. 

Szeged, 2017. __________________ hó ______ nap 

 ________________________________ ________________________________ 

 jelentkező szülő (törvényes képviselő) 

Az oktatási (tag)intézmény tölti ki! 

A tanuló iskolai magatartása alapján a táborozását:                  javaslom                      nem javaslom 

A tanuló utolsó félévi magatartás érdemjegye: _________ 

  ________________________________ 

 oktatási (tag)intézményvezető 

Egy példányt átvettem:.……………………, …… óra ………….perc ______________________________ 

        NGSZ munkatársa 

mailto:titkarsag@ngsz.hu
http://www.ngsz.hu/
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A részvétel (utazás, szállás, programok és a felügyelet) ingyenes, a szegedi önkormányzat ajándéka.  

A táborozás feltétele a 22.000 Ft befizetése, amely a táborozás ideje alatti napi ötszöri étkezés térítési 

díja. 
Az étkezési térítési díj befizetésének módja: a sikeres jelentkezésről szóló értesítésben foglaltak szerint. 

 

A táborban a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) 

EMMI rendelet szerinti étkeztetést biztosítjuk! 

 

A jelentkező és a szülő (törvényes képviselő) a jelentkezési lap aláírásával elismeri, hogy a tábor Házirendjét 

megismerte (www.ngsz.hu), az abban foglaltakat tudomásul vette, és betartásáért magára nézve kötelezettséget 

vállal, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a táborozás ideje alatt a táborvezető által a jelentkezőről készített képe-

ket az NGSZ saját kiadványaiban (honlap, plakát, stb.) szabadon felhasználhassa. A tábor szolgáltatásait az 

veheti igénybe, aki elsősorban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban a 

Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett, másodsorban Szeged város közigazgatási terüle-

tén működő alapfokú nevelési-oktatási (tag)intézményben tanul, és a jelentkezés időpontjában betöltötte 

a 9. de nem töltötte be a 13. életévét, valamint az utolsó félévi magatartás érdemjegye jó vagy példás, és 

a kívánt turnusban van még szabad hely. A turnusok feltöltése a jelentkezések elbírálását követően a Jelentke-

zési lapok beérkezési sorrendjében történik.  

 

 

 

 

VÁRJUK JELENTKEZÉSED! 
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