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Jelentkezési lap 

Leonardo médiatábor 

 

A tábor ideje: 2022. 06. 27 – 2022. 06. 30. 

Helyszín: Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola, 

 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5. 

 

A résztvevő neve: ………………………………………………………………………………. 

Születési hely,  idő: …………………………………………………………………………….. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………… 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………... 

 

Gondviselő neve: ……………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………. 

 

Megjegyzés (krónikus betegség, allergia, ételallergia, más fontos tudnivaló a 

gyerekről):………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                   aláírás   

Nyíregyháza, ……………………… 
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Szülői vagy gondviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez 

 

Én, ________________________ jelentkezem ______________________ (gyermek neve) nevében a 

Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola által szervezett nyári 

Leonardo médiatáborba.  

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 előre fizetendő és nem visszatérítendő.  
2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizettem be, a gyermekem nem 

vehet részt a tábor foglalkozásain.  
3. Amennyiben a fent kitöltött információkban bármi változás történne, azt a lehető 

leghamarabb tudatom a tábor szervezőivel.  
4. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és maghatalmazottjait, hogy eljuttassák a gyermekemet az 
orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom.  

5. Tudomásul veszem, hogy kötelességem bármilyen betegségről, érzékenységről, allergiáról 
tájékoztatni a tábor vezetőjét.  

6. Tudomásul veszem, hogy a tábor szervezője nem tud felelősséget vállalni az elveszített vagy 
megrongált értéktárgyakért!  

 

Nyilatkozat kép-és hangfelvétel készítéséről (aláhúzással jelezze):  

Amennyiben gyermekemről kép- és hangfelvétel készül, HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ annak 

médiában (Facebook, Instagram, sajtó, televízió) való megjelenéséhez. Ezen nyilatkozat mindaddig 

érvényes, amíg írásban vissza nem vonom.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. Mint a gyermek hivatalos 

gondviselője, a továbbiakban ezen 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.   

 

…………………………………………………. 

                                                                                                   aláírás   

Nyíregyháza, ……………………… 


