JELENTKEZÉSI LAP
A DEBRECENI DELIZSÁNSZ KIÁLLÍTÓTEREM NYÁRI TÁBORÁBA
2022. ………………….
A JELENTKEZŐ SZÜLŐ ADATAI
Név:
Munkahely, beosztás:
Adószám:
Telefonszám
E-mail
Állandó lakcím:
A tábor díját a Postakürt Alapítvány számlaszámára (18203332- 06020901-40010012) átutalással
fizetem, 2022.június 6-áig „nyári tábor-Debrecen” megjegyzéssel.
A TÁBORBA JELENTKEZŐ GYEREK ADATAI
Gyermek neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Taj-szám:
Adószám:
Gyermek telefonszáma (amennyiben van):
A szülők NAPKÖZBEN hívható telefonszámai:
A gyermek által látogatott iskola
neve:
címe:
A gyermek a táborba egyedül/szülővel érkezik*
A gyermek a táborból egyedül/szülővel mehet haza*
A megfelelő aláhúzandó!
A gyermek a tábor időtartama alatt
érvényes helyi DKV bérlettel rendelkezik/a gyermek közlekedési jeggyel közlekedik/
/más igazolvánnyal rendelkezik (ha igen, mi az?)
A megfelelő aláhúzandó!
Megjegyzés (betegség, allergia, ételérzékenység, gyógyszerszedés stb., egyéb tanácsok):

Jelentkezési lap folytatása!
Adatkezelési nyilatkozat:
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Postakürt Alapítvány adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatójában foglaltak ismeretében (teljes szövege:
www.pkalapitvany.hu) hozzájárulok [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján] ahhoz,
hogy a Postakürt Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány, mint adatkezelő, a debreceni
gyerektábori jelentkezés során az általam önként megadott személyes adataimat:
- Név, lakcím,
- telefonszám,
- munkaviszonnyal kapcsolatos adatok,
- gyermekekre vonatkozó adatok,
- illetve az érintett által megadott egyéb adatokat kezelje.
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a program alatt fényképek készülhessenek, és azok a program
kommunikációjaként felhasználhatók legyenek.
Vállalom, hogy adataim megváltozását nyolc naptári napon belül bejelentem az adatkezelőnek.
Hozzájárulásomat bármikor korlátozás nélkül jogosult vagyok visszavonni azonosító adataim (név, születési
hely, idő) megadásával. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adat-kezelés jogszerűségét.
Kelt:………………………………..
……………………………………………..
szülő (törvényes képviselő) aláírása

A jelentkezési lap beküldendő postai úton vagy e-mailen az alábbi elérhetőségeken:
Postakürt Alapítvány
1068 Budapest, Benczúr u. 27.
jelige: Debreceni gyerektábor
vagy
e-mail: szilagyi.maya@benczurhaz.hu
További információ:
Szilágyi Maya: 06/30 771 4432,

MEGJEGYZÉS:
A tábori jelentkezés elfogadására csak azon gyermekek esetében kerül sor, akik betöltötték a 7.
életévüket és egyben elvégezték már az általános iskola 1. osztályát, és nem idősebbek 11 évesnél!
Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeket nem tudunk
táborunkban fogadni, mert ilyen képzettségű nevelőt nem áll módunkban alkalmazni.
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