
JELENTKEZÉSI LAP
2014. ÉVI TÁBOR

GYERMEK ADATAI:
NEVE:...................................................................................................................................................
CÍME:...................................................................................................................................................
ANYJA NEVE:.....................................................................................................................................
SZÜLETÉSI HELYE:...........................................................................................................................
SZÜLETÉSI IDEJE:..............................................................................................................................

ELTARTÓ ADATAI: (SZÜLŐ)
NEVE:...................................................................................................................................................
CÍME:...................................................................................................................................................
TELEFONSZÁMA:..............................................................................................................................
E-MAIL CÍME:.....................................................................................................................................

VÁLASZTOTT TÁBOR:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ÉTKEZÉS TÍPUSA:
1) NORMÁL
2) DIÉTÁS, ENNEK TÍPUSA:..............................................................................................................

SZEGED,.....................................................

A Jelentkezési lap kitöltésével és a tábori tájékoztató átvételével tudomásul vettem és elfogadtam a Szent-
Györgyi Albert Agóra nyári táborainak részvételi feltételeit.

…........................................................
ALÁÍRÁS

-----------------------------------------------------------------------
Kedves Szülők, Gyerekek!

Szeretnénk néhány hasznos tudnivalóról tájékoztatni Önöket, Benneteket a Szent- Györgyi Albert Agóra nyári táboraival kapcsolatban.
Kérjük ezeket, és a kiválasztott tábor rövid ismertetőjét együtt szíveskedjenek elolvasni, reméljük, valamennyi felmerülő kérdésükre válaszolni tudunk!

1. Valamennyi táborunkat lelkes, gyermekszerető pedagógusok vezetik.

2. A Szegeden lévő táborok helyszíne általában az Agóra, vagy ha nem, akkor a helyszínt külön feltüntetjük. A gyerekek napjuk nagy részét

nem zárt épületben, hanem szabadban, jó levegőn /park, játszótér, erdő, …/ töltik.

3. A Szegeden lévő táborba jelentkező gyerekeknek a tábor időtartama alatt szükségük lesz egy összvonalas bérletre, vagy a programnak

megfelelően buszjegyekre.

4. A jelentkezési határidőt kérjük, úgy értelmezzék, hogy e napon még fogadunk el jelentkezést – befizetést az adott táborba, abban az

esetben, ha annak létszáma még nem telt be.
A jelentkezés minden esetben a részvételi díj befizetését jelenti, enélkül nem áll módunkban a jelentkezést elfogadni.
Érdemes a kiválasztott táborba jóval a megadott jelentkezési határidő előtt jelentkezni.Abban az esetben, ha betegség, más utazás, stb.
miatt nem tud részt venni a gyermek abban a táborban, amelyre jelentkezett, át kell adni a részvételi lehetőséget más, az ismeretségi
körben lévő gyermeknek, vagy amilyen hamar lehet, jelezni kell a betegségét. A részvételi díjat csak a tábor elszámolását követően tudjuk
– részben, egészben – visszaadni.

5. Kérjük, hogy a befizetést igazoló nyugtát mindenképpen őrizzék meg.

6. Bővebb információt a következő telefonszámokon kérhetnek: 70/616-4008, 62/563-481, 62/563-480

7. Táboraink  részvételi  díjából  maximum 2500  Ft/hét  kedvezményt  tudunk  adni  abban  az  esetben,  ha  egy  gyerek  legalább  négy  hét

táborozásra  jelentkezik  be  vagy  egy  testvérpár  két-két  hét  táborozást  vesz  igénybe.  Egy  gyermek  háromheti  táborozása  esetén  a
kedvezmény mértéke  2000 Ft/hét.  A kedvezmények csak abban az  esetben vehetők igénybe,  ha  kiválasztott  hetekre  előzetesen
befizetik a részvételi díjat.

Tisztelt Szülők!
A részvételi díjakat 2014. május 12-tól lehet befizetni a Szent- Györgyi Albert Agóra I. emeleti Játékszigetén, az alábbi időpontokban:
Hétfő: 7.00-11.00-ig és 12.30-17.00-ig,  Szerda: 12.30-18.00-ig, Péntek: 12.30-17.00-ig
A tábori részvételi díjak interneten keresztül történő befizetéséről 2014.05.15.-től kaphatnak részletes felvilágosítást az Agóra honlapján
(www.agoraszeged.hu).

Szeretettel várjuk a gyerekek jelentkezését!
A Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársai 


