JELENTKEZÉSI LAP
JÉZUS SZÍVE GYERMEKTÁBOR

Volt-e már a gyermek Jézus Szíve
Táborunkban?_____________
Ha igen, melyik csoportban?
(csoport neve) _______________________
Van-e a gyermeknek valamilyen krónikus betegsége
vagy egyéb a tábori részvételt nehezítő adottsága?
(Asthma, epilepsia, szív-, cukorbetegség, súlyos
allergia, ADHD, egyéb…)

Táborozó adatai*:
(Az alábbi alapadatokat a kapcsolatfelvétel céljából
kérjük. További részleteket - hoznivalók listáját,
egészségügyi és egyéb nyilatkozatokat stb. - a jelentkezés
leadása után juttatjuk majd el minden jelentkezőhöz.)

Nincs.

Szed-e orvosságot rendszeresen?

 Igen.

Név:_____________________________________

Levelezési cím:

 _____________

_________________________________________
_________________________________________
Táborozó 

MAG  (középiskolások)

 Nem.

Ha igen, milyen betegségre?
___________________________________

Születési idő: ______________________
Osztály szeptembertől: _____

Igen: _______________________

Van-e a gyermeknek ételérzékenysége?





Diabetikus
Laktózérzékeny
Egyéb: __________________
(A tábor a fent említett diétás ellátást tudja
biztosítani. További étrendi szükségletek
ellátása nem garantált.)

MAG-osokat kérjük, hogy jelentkezési lapjuk mellé
csatoljanak egy rövid motivációs levelet:
Miért szeretnél a Jézus Szíve Gyermektábor vezetőképző
programján részt venni?

Kérjük, írja le, ha van valami, amit még jó lenne
tudnunk a gyermekével kapcsolatban.

Szülő / Törvényes képviselő adatai*:

________________________________________

Szülő email:
_________________________________________
Szülő tel.: ________________________________

Szülők figyelmébe
Csemői Diáktábor (Tamás Tanya)
Ceglédtől 20 km-re széles horizonttal, sportpályákkal,
tűzrakó hellyel ellátott táborterület,
szép erdős résszel körülvéve.
Elhelyezés: 4 ágyas faházakban.
Részvételi díj a 6 napra (5 éjszakára)
(szállás, ellátás: naponta 3 főétkezés, uzsonna,
és a kézműves foglalkozások anyaga)
Összesen: 27.500 Ft.
Egy családból a második gyermeknek: 25.000 Ft,
a harmadik és minden további gyermeknek: 20.000 Ft.
Kérjük, hogy a szülők gondoskodjanak az utazásról.
(Akinél ez a táborozást lehetetlenné tenné, kérjük, szóljon.)
A részvételt 12.000.-Ft/fő előleggel lehet biztosítani.
Ezt az összeget az alábbi bankszámlára kérjük átutalni
a jelentkezési lap leadásával egy időben,
legkésőbb június 15-ig.
JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK
bankszámlaszám: 11718000-20348227

A közlemény rovatba kérjük, írja be gyermeke(i) nevét,
a bizonylatot pedig az alábbi emailre küldje el.
A jelentkezési lapot postai vagy elektronikus úton
kérjük eljuttatni az alábbi címek egyikére:

________________________________________

JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK TÁRSASÁGA
1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 84/b
jezusszivetaborok@gmail.com

________________________________________

www.jezusszivenoverek.hu

*A jelen jelentkezési lap leadásával Ön hozzájárul a lapon megadott saját
valamint gyermeke személyes adatainak kezeléséhez a Jézus Szíve Nővérek
Társasága által az adatkezelés céljának fennállásáig.

tel: 061 290 9674 / 0630 721 2412

________________________________________
Szülő neve: _______________________________

JÉZUS SZÍVE GYERMEKTÁBOR

JÉZUS SZÍVE GYERMEKTÁBOR

Támogatási igény bejelentése
ill. felajánlási lehetőség
(Kérjük a megfelelő részt kitölteni.)

Tudjuk, hogy sokgyermekes családoknak még
a kedvezményekkel is – melyet csak támogatóink
segítségével tudunk biztosítani – nehéz lehet
előteremteni a részvételi díjat.
Ezért kérjük a tehetősebb családokat, hogy
lehetőségeikhez mérten támogassák rászoruló
családjainkat.
Ugyanakkor, akiket csak a részvételi díj tartana
vissza a tábortól, kérjenek itt támogatást
és jelentkezzenek bátran!
A) _______________ Ft részvételi díjat tudunk
fizetni, ha lehetséges,_________________ Ft
támogatást kérünk.
B) Gyermekem részvételi díján felül
__________________ Ft támogatást tudok
felajánlani rászoruló családok számára.

