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TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 

1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.  E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu 

 Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 
 

”Itt a TIT” - Nyári Napközis Tábor – 2019 
 

I. JELENTKEZÉSI LAP  

 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Teljes név: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Mobil telefonszám: ……………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gyermek adatai: 

Teljes név: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, dátum: …………………………………………………..………………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Egyéb információ (betegség, allergia, érzékenység): ………….…………………………………………………………. 

A gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn kívül): 

Teljes név: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb): …………………………………………………………………………………………………… 

A szervező TIT Stúdió Egyesület adatai: 

Cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. 

Adóigazgatási azonosító szám: 19002811-1-43 

Telefonszám: 06-1-344-5000 

E-mail: info@tit.hu; titstudio06@gmail.com 

Táborvezető: Bácsfai Linda             Mobil: 06-70-932-9239 

A tábor turnus adatai: 

A turnus induló dátuma: ……………………………………………………………………………………………………………… 

A turnus záró dátuma: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Napok száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tábor díja (Ft): ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:info@tit.hu
http://www.tit.hu/


Oldal 2 / 7 
 

II. MEGÁLLAPODÁS 

A megállapodás létre jött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező TIT Stúdió Egyesület 

továbbiakban, mint Szervező, valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes 

képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és 

feltételekkel.  

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít 

a megjelölt kiskorú (6-10 éves) gyermek számára az "Itt a TIT” Nyári Napközis Tábor elnevezésű 

programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a 

Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközis program, amely egy hetes turnusban zajlik, 

naponként 8.00 és 16.30 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint: 

8:00 – 9:00: Gyülekező, reggeli 

9:00 – 11:30: Kötött programok, kézműves tevékenység 

12:00 – 13:00: Ebéd (Étkezés egy közeli Étteremben) 

13:00 – 16:00: Szervezett programok, uzsonna 

16:00 – 16:30: Hazamenetel 

 

A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (reggeli, ebéd, uzsonna).  

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 8.00 - 09:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor 

képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (16.30) átveszi.  

3. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek 

a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező 

ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, 

hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a 

gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes 

gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó 

személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a 

gyermeket a táborból elvinni. 

4. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek 

által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve 

a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a 

gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a 

helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok 

irányítását. 

5. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban 

történő részvételt lemondja.  

6. A nyári táborokon a tevékenységről, a csoportokról készülnek fotók, melyek megjelennek a Szervező 

honlapján, Facebook oldalán. Kérjük hozzájárulói nyilatkozatát töltse ki, és adja le a tábor első napján.  

A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek. 
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Lemondási feltételek:  

Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a 

tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később 

jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) 

lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.  

Módosítási feltételek:  

Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a 

Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben 

annak telítettsége azt lehetővé teszi. Részvételi díjat Szervező csak abban az esetben tud 

időarányosan  visszafizetni, ha legalább 1 nappal korábban a felmerülő problémát jelzik felé. 

Turnus meghiúsulás esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban megvalósuló ”Itt 

a TIT” Nyári Napközis Tábor programban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles 

elfogadni. Amennyiben a turnus módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben 

a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára 

haladéktalanul visszafizetni.  

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést 

fogadnak el.  

7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben 

tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben a Szervező 

pénztárába befizeti. 

8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják 

alá. 

 

Budapest, 2019………………………….. 

 

 

 

………………………………………………………    ………………………………………………………… 

Szülő aláírása            Szervező/táborvezető aláírása 
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III. SZÜLŐI EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT 

 

1. A gyermek neve: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. A gyermek születési dátuma: ……………………………………………………………………………………………………… 

3. A gyermek lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

4. A gyermek anyjának neve: ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nyilatkozat arról, hogy  

5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:  

5.1.1. Láz  

5.1.2. Torokfájás  

5.1.3. Hányás  

5.1.4. Hasmenés  

5.1.5. Bőrkiütés  

5.1.6. Sárgaság  

5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés  

5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás  

5.2. a gyermek tetű- és rühmentes  

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége:  

…………………………………………………………… 

        név - aláírás  

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma: ………………………………………………………………………….. 
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IV. FOTÓS NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy  

 

a) HOZZÁJÁRULOK     b) NEM JÁRULOK HOZZÁ 

 

(a megfelelő választ kérjük alá¬húzni), 

 

 

hogy a TIT Stúdió Egyesület által szervezett „Itt a TIT” Nyári Napközis táborban 

 

 …………………………………………………………………......... nevű gyermekről 

 

készült fotók a TIT Stúdió Egyesület honlapján, közösségi oldalán és egyéb sajtóorgánumokban 

megjelenjenek. 

 

 

 

Budapest, 2019. ...........…..…hó…....….nap 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 Szülő aláírása 
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V. TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai. u. 6.; nyilvántartási 

szám: 1634; adószám: 19002811-1-43; a továbbiakban Adatkezelő) részére megadott személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatót tartalmazza. 

A kezelt személyes adatok köre: 

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezelheti: 

- az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy képviselőjének: 

o neve, 

o lakcíme, 

o e-mail címe,  

o telefonszáma; 

- az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy 

o neve,  

o születési helye és ideje, 

o lakcíme, 

o neme, 

o anyja neve; 

- az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy programon való 

részvételére alkalmas egészségügyi állapotának, illetve esetleges megbetegedésének 

ténye; 

- az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy esetleges allergiás 

megbetegedései. 

Adatkezelési cél: 

Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeli: 

a) az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személyazonosítása; 

b) az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy regisztrációja az Adatkezelő által szervezett 

programokra, jelentkezés esetén; 

c) kapcsolattartás az Adatkezelő által szervezett programokon való részvétellel kapcsolatosan; 

d) az Ön tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybe vételére 

vonatkozó lehetőségekről; 

e ) hírlevelek kiküldése az Ön számára az Adatkezelő, illetve üzleti partnereinek ajánlataival. 

Az Adatok felvétele: 

Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: az Ön által megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama 

Ön – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Erre irányuló 

kérése esetén az adatokat az Adatkezelő a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül törli. 

Amennyiben a személyes adat kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az 
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adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll). A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az 

Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben Ön és az Adatkezelő között 

polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az 

esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az 

Ön jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása 

érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti. A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat 

törli, ha: 

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; 

- Ön azt kéri; 

- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; 

- az adatkezelés célja megszűnt; 

- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.  

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy Ön, 

illetve az Ön által képviselt kiskorú személy és az adat közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 

Személyes adatainak megismerésére jogosultak köre 

Az Adatkezelő szervezetén belül az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személyadatainak 

megismerésére azok jogosultak, akiknek kötelezettsége az Adatkezelő szervezetén belül az adatkezelés 

céljának megvalósításában való közreműködés. 

Adatbiztonság:  

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok 

biztonságáról és ennek keretében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 

kialakította és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a2011. évi CXII. törvény, valamint az 

egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Módosítás 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén 

Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, 

valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő 

időben küldjük meg az Ön részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése 

ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését 

kezdeményezhesse. 

 

Budapest, 2019. március 18. 

 

 

 

 


