
 

Városgazda Utánpótlás Akadémia 

nyári KÜZDŐSPORT tábor 

jelentkezési lap 

 

 

Jelentkező adatai: 

 

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

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

Születési dátum: .................................................................................................................  

TB szám: .............................................................................................................................  

Gyógyszerallergia: .............................................................................................................  

Ételallergia, speciális étrend: ...........................................................................................  

Betegség: .............................................................................................................................  

Póló méret: 104          116          128          140          152          164          S           M           L   

 

Szülő, gondviselő adatai: 

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

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

Telefonszám: ......................................................................................................................  

E-mail: ................................................................................................................................  

 

Táborra vonatkozó adatok: 

Melyik turnusban szeretne részt venni?*  

 

1.  2017.06.19 - 2017.06.23.  

2.  2017.06.26 - 2017.06.30.     

*Kérjük a megfelelő időpontot aláhúzni! 

 

A gyermek az Utánpótlás Akadémia szerződött sportolója?*: igen  nem 

Ha igen, melyik szakosztályban rendelkezik érvényes szerződéssel: ………..……….…. 

*Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! 

 

 

A jelentkező, vagy annak szülője a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vagy 

annak leányvállalata munkavállalója/ XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata vagy a Polgármesteri Hivatal munkavállalója?*: igen  nem 

*Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! 

A kedvezményre jogosító szülő neve/munkaköre…………………………………………… 

 

Testvér kedvezményt igénybe kíván-e venni?*: igen  nem 

Amennyiben igen, a normál áron jelentkezett testvér neve: ..…………………………… 
*Kérjük a megfelelő időpontot aláhúzni! 

 

 

További információ: Varga Noémi  + 36 30 190 6633 akademia@varosgazda18.hu  

  

mailto:akademia@varosgazda18.hu


 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy táborainkat csak megfelelő létszámú jelentkező esetén áll 

módunkban elindítani. A jelentkezés csak a tábori díj befizetésével válik véglegessé.  

 

A befizetéseket pénztári úton a turnust megelőző hét szerdájáig, utalással történő 

kiegyenlítés esetén a turnust megelőző hét hétfőjéig kérjük befizetni! Utalással történő 

fizetés esetén a közlemény rovatban a táborozó gyermek nevét, a tábori turnus időszakát 

(pl. 07.24-07.28) valamint a tábor szakágát (labdarúgó, kosárlabda stb.) minden esetben 

fel kell tüntetni! 

 

Kedvezmény csak abban az esetben adható, amennyiben az Akadémia szerződött 

sportolójának tagdíj tartozása nem áll fenn. 

 

Kijelentem, hogy gyermekem közösségre veszélyt okozó betegségben nem szenved. 

 

Kelt:  ....................................  ………………………………… 

          Aláírás  

         (szülő, gondviselő) 

 

 

 
A jelentkezési lapokat a fenti e-mail címen, edzőinknek, oktatóinknak, a kerület 3 uszodájának 

pénztárában (Vilmos Endre SC, Kastélydombi uszoda, Bókay-kert Park uszoda) valamint központi 

ügyfélszolgálatunkon (1181 Bp., Baross u. 7.) lehet leadni. 

 
 

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése során megadott személyes adatokat, kizárólag az Utánpótlás 

Akadémia által szervezett nyári táborba jelentkező gyermekekkel és törvényes képviselőikkel történő egyéni 

kapcsolattartásra, továbbá a gyermekek biztonságos táboroztatásának biztosítása érdekében tartjuk nyilván. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85274/2015.  

 

Bővebb tájékoztatót a www.akademia18.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok/ oldalon az „Adatkezelési tájékoztató 

nyári táborba történő jelentkezési laphoz” című dokumentumban olvashat. 

 

 
 

http://www.akademia18.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok/

	Név: 
	Lakcím: 
	Születési dØtum: 
	TB szØm: 
	Gyógyszerallergia: 
	Ételallergia speciØlis étrend: 
	Betegség: 
	Név_2: 
	Lakcím_2: 
	TelefonszØm: 
	Email: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	Amennyiben igen a normØl Øron jelentkezett testvér neve: 
	Kelt: 
	Aláírás: 
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	D: Off
	E: Off
	F: Off
	G: Off
	H: Off
	J: Off
	1: Off
	2: Off
	i: Off
	n: Off
	IG: Off
	NE: Off
	igen: Off
	nem: Off


