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Jelentkezési lap

A jelentkező (kapcsolattartó) neve:  Tel.: 

Értesítési cím:  E-mail: 

Minden jelentkező adatát kérjük a táblázatba beírni, illetve bejelölni!

Név

É
le

tk
or

Kérés Szállástípus Ellátás
Rész-
vételi 

díj
[Ft]K

ül
ön

bu
sz

Tá
m

og
at

ás
t k

ér

Se
gí

te
né

k

8 szemé-
lyes

3-4 
szemé-

lyes

2-3 
szemé-

lyes

6 
szemé-

lyes

4 
szemé-

lyes

0-4 év
nem 
kér

0-4 év
féladag

5-16 év
kis adag

Felnőtt
teljes 
adag

Felnőtt
kis adag

WC, mosdó a házban

4-16 éves korig: 4.500 Ft
17 éves kortól: 6.600 Ft
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16 évesnek számítanak az 1996-ban születettek! Összesen:
Ezen felül a táborhoz nyújtott anyagi támogatásunk:

Speciális igények:

Ebben tudunk segíteni:

Tudomásul veszem, hogy

• a teljes részvételi díj a jelentkezés alapján:  Ft;

• a részvételi díj nem tartalmazza a táborba utazás költségeit;
• az előleg visszafizetésére nincs lehetőség.

A mai napon esedékes előleget (5-16 éves korig 3.000 Ft/fő, illetve 17 évtől 5.000 Ft/fő)  fő 

részére,  összesen  Ft-ot fizetek be. A fennmaradó összeget legkésőbb a tábor 
kezdetéig (2012. július 26.) befizetem / átutalom.
A  családja  nélkül  velem  jelentkező  18  év  alatti  fiatalról  gondoskodom,  szülői  nyilatkozatát 
mellékelem.
A táborba külön lapon jelentkezett barátaink / közösségünk neve:
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