NYILATKOZATOK ÓBUDA -BÉKÁSMEGYER NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORÁBA
Gyermek neve: …………………………………………………………………………………..
Látogatott iskola: ……………………………………………………………………………….
1. Elengedő nyilatkozat
Igazolom, hogy gyermekem (A megfelelő rész aláhúzandó!):
az alábbi módon érkezik a táborba:
a. Szülő/Gondviselő/Hozzátartozó viszi a táborba.
b. Egyedül érkezik a táborba.

az alábbi módon távozik a táborból:
a. Egyedül mehet haza a táborból.
b. Szülő/Gondviselő/Hozzátartozó viszi haza.

Tudomásul veszem, hogy a táboroztatók reggel 7.00 óra előtt és 17.00 óra után gyermekemért felelősséget nem
vállalnak.

2. Vízi programokon való részvétel
Igazolom, hogy (A megfelelő rész aláhúzandó!):
Laborc utcai tábor esetében:

Gyermekem úszni tud:
IGEN
Gyermekem mélyvízbe (mélysége: 120 cm) mehet:

NEM
IGEN

NEM

Kiserdei tábor esetében:
Úszni tud/ Mélyvízbe és sodróba (úszómedence mélysége: 140-200 cm; sodró mélysége: 140 cm) mehet:
IGEN
NEM
Úszásoktatáson részt vehet:
IGEN
NEM
Gyermekmedencébe (mélysége: 20-50 cm) mehet:
IGEN
NEM
Élménymedencébe (mélysége: 120 cm) mehet:
IGEN
NEM
Úszni nem tudó gyermekek a sodróba nem mehetnek, az élménymedence 120 cm mély részét
használhatják. A Kiserdei táborban Duna-parti vízi egyesületek közreműködésével vízi sportok kipróbálására
nyílik lehetőség. A gyermekem vizes programokon – sárkányhajózás, kajak-kenufoglalkozás, evezés, gályázás
– való részvételéhez hozzájárulok:
IGEN
NEM
Tömegközlekedés: a közlekedés az evezés és gályázás programokon való részvétel feltétele. Az utazáshoz 2
db menetjegyet/bérletet a gyermekem számára biztosítok.
3. Nyilatkozat a táborban használható saját eszközökről
A táborba járó gyermekem gondviselőjeként elfogadom és tudomásul veszem az alábbiakat:
A táborozás ideje alatt mobiltelefonok, személyhívó készülékek, elektrotechnikai eszközök, álló – és mozgókép
felvételére alkalmas eszközök nem használhatóak. A telefon számológépként, játékként és zenelejátszóként sem
használható. Amennyiben a gyermek a tábor területére mobiltelefont hoz magával, úgy azt a tábori nap elején a
csoportvezetőnek kell leadja. A szülői megkeresésről a táborvezető tájékoztatja a tanulót vagy a csoport felügyelő(i)t,
szükség esetén a tanuló is telefonálhat a tábori irodáról. MP-lejátszó, CD-lejátszó, IPOD, egyéb szórakoztató
elektronikai-, és informatikai eszköz nem használható a tábor területén. A csoport felügyeletét ellátó(k) ezeket a tábor
idejére elveheti(k) a tanulóktól, melyeket csak a tábor végeztével a nap végén köteles csak visszaadni. Az említett
eszközökért a táborszervezőt felelősség nem terheli, kártérítésre nem köteles.

4. Médiaszereplésről szóló nyilatkozat
Ezen nyilatkozat aláírásával beleegyezem abba/nem egyezem bele abba (aláhúzandó), hogy gyermekem az Óbuda Média
által készített önkormányzati nyári tábort bemutató filmfelvételén név szerint szerepeljen, valamint a táborhelyszínen
készített fotó összeállításokon szerepeljen, amely az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának és az Óbudai Sport
Nonprofit Kft. hivatalos weboldalán valamint Facebook oldalán is megjelenhet.

Budapest, 2018. ………………… hó ……. nap
A fentieket tudomásul vettem:
…………………………………..
törvényes képviselő aláírása

