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Nyári önkormányzati napközis gyerektábor – 2022 – 
Szirmabesenyő 

 
NYILATKOZATOK 

 

A tábor neve, időpontja (aláhúzandó)  

1. Vár a VÁR tábor (Időpont: július 4- 8.) 

2. TEérTEd tábor (Időpont: július 11-15.) 

3. FELFEDEZŐ tábor (Időpont: július 25-29.) 

4. Szinyei nyomában tábor (Időpont: augusztus 1-5.) 
  
 

 
A TÁBORBAN RÉSZTVEVŐ GYERMEK, illetve a SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI 

 
A gyermek  

neve: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
anyja neve………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
születési dátuma: …………..év………hónap……nap                   TAJ száma: ……………………………………………. 

 
 
Szülő/törvényes képviselő 
 

neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

lakhelye: 3711 Szirmabesenyő, ………………………………………………………………………. utca………………. szám 
 

telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SZÜLŐI/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI NYILATKOZATOK  
 

I. A gyermek egészségi állapotáról  
(12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről) 

Alulírott szülő/törvényes képviselő jelen nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom arról, hogy a gyermek 
egészségi állapota lehetővé teszi a táborban való részvételt.  
 

A gyermeken nem észlelhetők a következő tünetek: – láz – torokfájás – hányás – 
hasmenés – bőrkiütés – sárgaság – egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 
– váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, valamint gyermekem tetű-és 
rühmentes. 
 
Gyógyszerallergia:  nincs   van:……………………………………………………………………………………………… 
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A gyermeknek allergia, érzékenység miatt a tábor ideje alatt rendszeresen gyógyszert kell szednie: 
 

– a gyógyszer pontos típusa (hatóanyagtartalma), a szedés gyakorisága, mértéke és rendje:………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Ételallergia:                                                          nincs                            van 
 
 
Milyen ételre vagy összetevőre? ………………………………………………………………………………………………………………..
  
 
A gyermek úszástudása:      tud                         nem tud         (a megfelelő aláhúzandó) 
 

II. Nyilatkozat 
 

Alulírott szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy gyermekem és közvetlen 
családtagjai az elmúlt 14 napban  
➢ nem voltak szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel, továbbá  
➢ nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetei gyermekemnek (pl. láz, 

köhögés, akut légzési nehézség stb.), amely miatt mások egészségét 
veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna. 

 

III. Adatok felhasználásáról, kép- és hangfelvétel készítéséről, nyilvánosságra 
hozataláról 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatok kizárólag a táborral járó feladatok ellátása során, és a 
gyermekek biztonsága érdekében, a szükséges mértékben és időintervallumban kerüljenek felhasználásra, 
kérem, hogy azokat a Szervező (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzésen kívül, bejelentés 
kivételével) harmadik személy részére ne továbbítsa.  
 

Hozzájárulok, hogy a gyermektáborok dokumentálása és népszerűsítése érdekében, de nem kereskedelmi 
célból, a Szervező az egyes helyszíneken gyermekemről is kép- és hangfelvételt, illetve filmet készítsen vagy 
készíttessen, és azokat a személyiségi jogok betartásával a nyilvánosság elé tárhassa. E tekintetben szerzői 
jogi, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos igénnyel nem lépek fel. 
 
Jelen nyilatkozatot gyermekem 2022. évi, fenti időpontban és helyen megjelölt táborozásához adtam ki. 
 
 
 
 
Kelt: Szirmabesenyő, 2022. ……………………………hónap ………napján 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírás 

 


