
 
 

Jelentkezési lap 

 

Gyermek adatai:  

Név: ___________________________________________________  

Olvasójegy száma: ________________________________________ 

Születési hely, idő: ________________________________________  

Anyja neve: _____________________________________________ 

Lakcíme: ________________________________________________  

TAJ száma: ______________________________________________ 

 

Szülő adatai: Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét annak a személynek, akit szükség esetén 
napközben elérhetünk! 

Név: __________________________________________________ 

Telefonszám: ___________________________________________ 

E-mail cím _____________________________________________ 

 

Egészségügyi adatok: 

 Van-e a gyermeknek étel- vagy egyéb allergiája? Igen / Nem  

Ha igen: _____________________________________________ 

Van-e a gyermeknek asztmája? Igen / Nem 

Van-e a gyermeknek súlyos egészségügyi problémája? Igen / Nem 

Szed-e a gyermek gyógyszert? Igen / Nem 

Volt-e a gyermeknek balesete/műtétje? Igen / Nem 

Ha van egyéb információ, amit szükséges tudnunk a gyermekről, kérjük, fejtse ki: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

 



Szülői vagy gondviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez: 

Én, _________________________ jelentkezem _______________________________ (gyermek 

neve) nevében a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Lovagok, hercegnők és udvari 

bolondok Mátyás király udvarában című olvasótáborába.  

 

 

Tudomásul veszem, hogy a felvétel a jelentkezési lap leadása és a díjak befizetése után lesz érvényes. 
Az alábbiakat elfogadom:  

1. Tudomásul veszem, hogy a tábor díja az első nap a helyszínen fizetendő és nem visszatérítendő.  

2. Amennyiben a fent kitöltött információkban bármi változás történne, azt a lehető leghamarabb 
tudatom a tábor szervezőivel.  

3. Tudomásul veszem, hogy kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb eseményről 
tájékoztatni a tábor vezetőjét.  

4. Tudomásul veszem, hogy a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ táborvezetői nem 
tudnak felelősséget vállalni az elveszített vagy megrongált értéktárgyakért!  

5. Tudomásul veszem, hogy a rendezvény során fényképfelvétel készülhet gyermekemről, melyet a 
könyvtár honlapján és közösségi oldalain közzétehet. 

 

A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

Gyermekem a napközis táborból egyedül jöhet haza ____ órakor. 

Gyermekem a táborból csak felnőtt kísérettel jöhet haza. 

A gyermekét a könyvtárba hozza/viszi:  

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. Mint a gyermek hivatalos 
gondviselője, a továbbiakban e feltételek betartása várható el tőlem. Abban az esetben, hogy ezen a 
jelentkezési lapon téves és valótlan információ van, tudomásul veszem, hogy a felvétel érvényét veszíti. 

 

Gödöllő, 2020. _____________________    _______________________  

         Szülő/Gondviselő aláírása 

 


