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Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Teljes név:

Lakcím:

Szig: Mobil telefonszám:

E-mail cím:

Gyermek adatai:
Teljes név:

Szül. hely, idő:

Egyéb információ:

Gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn kívül):
Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Teljes név:

Lakcím:

Szig: Mobil telefonszám: Kapcsolat fajtája:

Teljes név:

Lakcím:

Szig: Mobil telefonszám: Kapcsolat fajtája:

+36 -

+36 -

+36 -

Szervező adatai:
Cégnév:

Székhely: Telefonszám: Adószám:

AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.  (képviseli: Sámuel Botond, ügyvezető)

2800 Tatabánya, Szent Borbála út  19. + 36 34 688 100 20579339-2-11

Tábor, turnus adatai:

Kezdő dátum: Záró dátum: Napi program kezdése (óra:perc) Napi program zárása (óra:perc) 

Tábor bruttó díja: Befizetés időpontja:

Ft

: :



Megállapodás

1. Jelen megállapodás létrejött egyrészt a fentebb megnevezett Agora Nonprofit Kft., mint Szervező, valamint a fentebb megnevezett szülő (gyermek törvényes 
képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerinti feltételekkel.

2. Felek rögzítik, hogy a Szervező az 1. pontban megjelölt időszakban és táborban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt gyermek számára. A részvétel 
feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

3. Felek rögzítik, hogy a tábor napközi táboros program, amely hetes turnusban zajlik, a fent megjelölt időbeosztással. A tábor díja napi 3 étkezést tartalmaz. 
Szülő tudomásul veszi, hogy a táborban a kommunikáció magyar nyelven történik. Szervező rögzíti, hogy a gyermeket igazolható módon baleseti oktatásban 
részesíti, valamint a turnus folyamán minden bekövetkezett balesetről jegyzőkönyvet vesz fel, amit az önkormányzat jegyzőjének megküld és a balesetről az 
adott gyermek Szülőjét haladéktalanul értesíti. 

4. Felek rögzítik, hogy a Szülő a napi program megjelölt kezdő időpontjában a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének 
befejezésekor átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából tolódik, a rendkívüli gyermekfelügyeletért a Szervező 5000 Ft/óra 
díjat számlázhat ki, melyet a Szülő helyben köteles megfizetni.

5. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül mindig jelen van 
legalább 1 fő vezető, aki rendelkezik a jelen megbízás magas szintű ellátásához szükséges szakmai és szellemi feltételekkel, valamint szakmai tapasztalatokkal.

6. Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján 7 napnál nem régebbi, NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak 
megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. 
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét 
haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba (a teljes felépülésig) nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó 
személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

7. Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre 
(pl.: mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat épségére. Felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mint a Szülő köteles betartani a 
jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind a helyszín házirendjét, működési szabályait és elfogadni a turnus vezetésével megbízott személyek irányítását.

8. Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban való részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával 
kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Felek.

9. Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a 
Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.

 Különös indokkal történő lemondás esetén a Szervező egyedi elbírálás után visszafizetheti a teljes díjat. Indokolt eset a váratlan, súlyos egészségügyi 
probléma, vagy más, vis maiornak tekinthető esemény, de nem minősülnek annak a gyakori, gyerekközösségekben tipikus megbetegedések (pl. megfázás, 
torokgyulladás, hányás-hasmenés).

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes 
részvételi díja megilleti a Szülőt. A tábor megkezdése után a Szervező a részvételi díj visszafizetésére már nem kötelezhető.

10. Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a 
tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi.

 A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles 
elfogadni. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni.

 A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját a 
megállapodás aláírásakor készpénzben, vagy bankkártyával, illetőleg banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti.

12. Alulírott szülő ezúton hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermek személyes adatait kizárólag a táboroztatással összefüggésben kezelje. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy a gyermekemről a Szervező fényképfelvételt, avagy videofelvételt készíttessen, és azt a tábor népszerűsítése, avagy dokumentálása érdekében 
felhasználja, azt internetes oldalán akár nyilvánosságra hozza.

13. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tatabánya, 2018.  
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Szülő      Szervező



Nyilatkozat

1. A gyermek neve:

2. A gyermek születési dátuma: 

3. A gyermek lakcíme:

4. A gyermek anyjának neve: 
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Szülő      

5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bőrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége:

Név: Aláírás:

Lakcím: 

Telefon:

7. A gyermek tud úszni:         IGEN             NEM

8. Gyermek az alábbi gyógyszert szedi rendszeresen:

9. Gyermek az alábbiakra allergiás: 

10. Egyéb gyermek ellátásával kapcsolatos igények (táplálkozás, megerőltetés stb.):

11. A nyilatkozat kiállításának dátuma:

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete alapján:

 „(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, 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.”

Tatabánya, 2018.  
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