
 

Jelentkezési lap 

 

A SZÁRNYASKERÉK EGYESÜLET ÉS A VOKE VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLTAL 

SZERVEZETT BENTLAKÁSOS KÉZMŰVES, ÉLETMÓD, – ÉS ÖKOTÁBORBA 

 

Név: ....................................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................. 

Életkor: .................................................................................................. 

Szülő neve, telefonszáma, email címe:……………………………………………………………. 

Betegség vagy rendszeresen szedett gyógyszer: ……………………………………………  

Gyógyszerallergia: ……………………………………………………………………… 

Egyéb allergia: ………………………………………………………………………… 

Egyéb, fontos közlendő a gyermekről: …………………………………………………… 

 

 

Nyilatkozat 
 

Alulírott …………………………………………..…….. ezúton kérem gyermekem jelentkezésének elfogadását a 

a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház (továbbiakban Művelődési Ház ) által szervezett 5 napos 

bentlakásos táborba, Litkára melynek időpontja: 2016. július 18-22. 

 

Jelen jelentkezési lap aláírásával elfogadom az alábbi részvételi feltételeket: 

 Sem a Művelődési Ház sem a tábort befogadó hely nem vállal felelősséget a táborba hozott értékekért. 

 A tábor területén kullancsveszély áll fenn, a megelőzés, illetve a védekezés a Szülő felelőssége. 

 A táborban való részvételhez szülői nyilatkozat szükséges, melynek leadási határideje 2016. július 01. 

Helye a Művelődési Ház titkársága. 

 Lemondást legkésőbb a tábor kezdete előtt 5 munkanapig tudunk írásban elfogadni. 

 A részvételi díj/utazási költség befizetésének határideje: 2016. július 01. 

  

A táborral kapcsolatos tudnivalókat elolvastam, tudomásul vettem. 

       

 

 ………………….., 2016. …………………   …………………………………………. 

szülő aláírása  

 

A jelentkezési lap visszaküldendő a mellékelt tájékoztató végén megadott elérhetőségek 

egyikére, legkésőbb 2016. július 01-ig. 

  



Fontos tudnivalók a bentlakásos a táborral kapcsolatban 

 

Kedves Szülők, Leendő Táborozó Gyerekek! 
 

Örömünkre szolgál, hogy nyári táborozási lehetőségünket választottátok egyéb más elfoglaltság 

helyett. Szeretnénk úgy megszervezni a táborunkban eltöltött időtöket, hogy jól érezzétek 

magatokat és sok élménnyel gazdagabban térjetek haza. 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

A tábor címe: 3866 Litka Fő út 17. 

 

Kérjük a hívásokat csak fontos esetekre és családonként heti 2-3x-i alkalomra korlátozni (a 

délutáni-esti órákban) mert a táborozók napi programját zavarja az állandó hívogatás. 

Kérjük, hogy élelmiszert ne csomagoljanak, mert napi 4x-i étkezést biztosítunk. 

A tábor gyógyszerekkel, kötszerrel és kullancscsipesszel el van látva. 

 

Szükséges holmik:  

- TB kártya (fénymásolat is jó) 

- kitöltött adatlap (mellékeljük) 

- szúnyog-ill. kullancsriasztó krém vagy egyéb szer 

- hátizsák (kicsi, elemózsiás) 

- kulacs (jól záródó) 

- elemlámpa  

- kitaposott túracipő 

- esőkabát 

- tisztálkodó szerek, törölköző, papír zsebkendő 

- néhány póló, melegítő (Koszolható, festhető! Minden jó amire nem kell vigyázni.) 

- fehérnemű, pizsama 

- papucs,  

- kedvenc játék, könyv, labda, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Részvételi díj 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással: 25. 000 Ft 

Vasutasok gyermekeinek a részvételi díja: 20.000 Ft 

 

Az ár magában foglalja a szállás, az étkezés és a programok költségét valamint az utazást 

oda-vissza, amely bérelt busszal történik. 

 

A jelentkezések elfogadása a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében történik. 

A tábor rendjét és a napi részletes programot megérkezést követően és az igényeket egyeztetve 

beszéljük meg a gyerekekkel. 

 

A tábor díját 2016. 07. 01-ig kérjük befizetni! 

 

A jelentkezési lapot kitöltők hozzájárulnak, hogy a róluk készült valamennyi fénykép, hang és 

filmfelvétel a táborral kapcsolatos média megjelenésekben, pályázati beszámolókban 

felhasználásra kerüljön. 

 

 

További információ: Érdeklődni a programról és jelentkezni a táborra: 

Mohácsi Mónika rendezvényszervezőnél lehet: 

 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 

3530 Miskolc, Lenke u. 14/a 

Tel/fax: 46/508-909, 30/432-27-22, 

E-mail: voke@vorosmartymuvhaz.hu 

Honlap: www.vorosmartymuvhaz.hu 

http://www.vorosmartymuvhaz.hu/

