Nyári szünidő? Sok-sok játék és hasznos időtöltés? Kalandok? Élmények? Jókedv és nevetés?

Dialóg Játékos Nyári
Tábor

DIALÓG JÁTÉKOS NYÁRI
TÁBOR

Szombathely
20/4282618
szombathely@dialogtaborok.hu

6-13 évesek részére!!!

Jelentkezési lap (2022.)

Kérjük minden turnusra külön jelentkezési lapot töltsenek ki!

A Dialóg Játékos Nyári Táborba, ahol a gyerekek egész nap közel a természethez, sporttal, kincskereséssel, számháborúval, szuper
csapatjátékokkal és társasjátékokkal, vetélkedőkkel színesítve, sok mozgással tölthetik a vakáció napjait. A tábor helyszíne:Szombathely-Parkerdő
(Parkerdő Büfé környékén) (csodás természeti környezetben) Programok: 8.00-16.00-ig Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna. Részvételi díj: 28.000,Ft, amely tartalmazza az étkezéseket, ajándékokat, a fakultációkhoz szükséges anyagokat, játékokat. A délelőtti fakultációkban a helyek
biztosítása csak a részvételi díj befizetésével válik véglegessé. Egy adott fakultáció minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.
A gyermek neve:
Életkora:
Hányadik osztályba járt:
Melyik iskolába jár?

Névnapja lesz-e a tábor alatt? Mikor?

Lakcíme:

Szülinapja lesz-e a tábor alatt? Mikor?

Anya neve:

Anya telefonszáma:

Munkahelye:

email:

Apa neve:

Apa telefonszáma:

Munkahelye:

email:

Melyik időpontban
jönne a gyermek a
táborba?
(kérjük, jelölje X-el)

1

június 20-24

2

július 25-29

Melyik délelőtti fakultációt
választják?
Egy hétre egy fakultáció
választható

TÚLÉLŐ PRAKTIKÁK
KISTUDÓS CSOPORT
INDIÁN KALAND

A gyermek krónikus betegségei, allergiás-e? Ezekre szedett gyógyszerei?
(Ha van, személyesen is egyeztessük a részleteket!!!)
Gyermek étrendje: (kérjük, jelölje)

Normál

Vegetáriánus

Lisztérzékeny

Ki viheti haza a gyermeket a nap végén?

Szülő

Egyedül elengedhető

Egyéb:

Honnan szerzett tudomást a táborról?

ismerőstől

Iskola

Szülő munkahelye

hirdetés

plakát

Cukorbeteg

internet

egyéb

Táborozott már velünk

Hányadik éve táborozik velünk?
Hozzájárul-e ahhoz, hogy gyermekéről a tábor ideje alatt, a programok közben fotók készüljenek, és a fotókat a
tábor végén a résztvevők (Önök) és a tábor iránt érdeklődők számára közzétegyük (Facebook, honlap)?

Igen

nem

Az Dialóg Játékos Nyári Tábor Adatvédelmi Tájékoztatójában megfogalmazott feltételeket megismertem és tudomásul vettem, ennek alapján:
Alulírott hozzájárulok, hogy a „Jelentkezési lapon” és az „Egészségügyi Nyilatkozaton” megadott adatainkat a Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város)
táborvezetője valamint a Dialóg Játékos Nyári Táborok Franchise tulajdonosa (DJNYT) rögzítse és kezelje, valamint a jövőben szolgáltatásairól telefonon, levélben
vagy e-mailben tájékoztasson. Az adatkezelés célja a vállalt szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás és kommunikáció, tájékoztatás programokról A DJNYT az
önkéntesen megadott személyi adataimat a mindenkor érvényes adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli és egyéb célra nem használja fel, nem
továbbítja Az adatok felhasználását a DJNYT legkésőbb addig az időpontig tekinti folyamatosnak, amíg írásban nem kérem adataim törlését nyilvántartásukból,de
max 8 év. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt
adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a
megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Szombathely, …………………………Szülő(k) aláírása: …………………………………………… // ………………………………………
További információ: 20/4282618// szombathely@dialogtaborok.hu
Facebook: Dialóg Játékos Nyári Tábor- Szombathely// www.dialogtaborok.hu
Kérjük, hogy a KITÖLTÖTT ÉS A SZÜLŐ ÁLTAL ALÁÍRT Jelentkezési lapot és Felelősségi nyilatkozatot juttassák el részünkre.
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.

