
 KÉZIMUNKA TÁBOR   
 Jelentkezési lap 

Tanú 1. Név: Tanú 2. Név: 
Lakcím:  Lakcím: 
Aláírás:  Aláírás:   

1.Szülő vagy törvényes képviselő adatai:  

Szülő vagy törvényes képviselő neve:  ................................................................................................  

Mobil (probléma esetén bármikor hívható):  .........................................................................................  

Irányítószám, Város:                        .....................................................................................................  

Utca, házszám, emelet, ajtó:  ...............................................................................................................  

E-mail cím:  .........................................................................................................................................  

2.Turnus:  Első:        2019. július 1. (hétfő) – 2019. július 5. (péntek) 

Második:  2019. július 15. (hétfő) – 2019. július 19. (péntek) 

Harmadik: 2019. július 22. (hétfő) – 2019. július 26. (péntek) 

Negyedik:  2019. augusztus 12. (hétfő) – 2019. augusztus 16. (péntek) 

3.Táborozó adatai:  Neve:  ..............................................................................................................................  

Címe:  megegyezik a szülő / törvényes képviselő adataival 

  más: Cím:  .......................................................................................................  

4.Fizetési mód:  készpénz 

átutalás (Varga Mónika 10101164-19308100-01005008 Budapest Bank) 

5.Számlázás adatai:  megegyezik a szülő / törvényes képviselő adataival 

  más:  Név:  .........................................................................................................  

   Cím:  ........................................................................................................  

Megjegyzés:  ...................................................................................................................................................  

Alulírott szülő / törvényes képviselő hozzájárulok, hogy  

  gyermekemmel Varga Mónika (Kézimunka tábor vezetője, egyben adatkezelő) foglalkozzon, az általa 

  szervezett csoportos tábori foglalkozáson részt vehessen. 

  gyermekemről / rólam a táborozás alatt készített állóképeken, mozgóképeken, hanganyagon szerepelhessen, azt az 

  adatkezelő kezelje, a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzé tegye az esemény megörökítése és 

  népszerűsítése céljából. 

Kijelentem, hogy a Kézimunka tábor szervezőjének, vezetőjének (Adatkezelő) Adatkezelési Szabályzatát és az abban foglalt 

adatvédelmi tájékoztatást megismertem és megértettem (elérhető a táborvezető honlapján www.vmkalocsaihimzes.hu), továbbá annak 

alkalmazását elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az adatkezelő az adatok megismerését illetve 

kezelését csak és kizárólag a táborozáshoz kapcsolódóan kezelheti. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy az adatkezelő által a fentiek szerint végzett adatkezeléshez 

hozzájárulásomat adom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy ilyen esetben 

az adatkezelő az adatokat minden nyilvántartásból törölni köteles, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség 

teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

Kelt.: Kalocsa, 2019.  .............................................     Aláírás: .................................................................  
 (személyes adat jogosultja vagy törvényes képviselője*) 

* Záradék: Alulírott, 1. pontban megadott személy, mint 3. pontban megadott személy törvényes képviselője kijelentem, hogy a  
Ptk. 4:161.§(1) bekezdése alapján önállóan jogosult vagyok a gyermek törvényes képviseletére tekintettel arra, hogy a gyermek felett a 
szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorlom, illetve a közös szülői felügyeletet gyakorló másik személy részéről a jelen nyilatkozat 
megtételéhez szükséges hozzájárulással rendelkezem. 

Kelt.: Kalocsa, 2019.  .............................................     Aláírás: .................................................................  

http://www.vmkalocsaihimzes.hu/

