Jelentkezési lap
Nyári Napközis Tábor a Püspökségen
 Helyszín: Püspöki KincsTár
 Cím: Pécs, 7621 Káptalan u. 6.
 Szervező: Pécsi Püspökség, Maurus Kft., Pécs, Dóm tér 8.
 jelentkezés: elmeny@pecs.egyhazmegye.hu;,
 információ: Farkas Krisztina - 30/2989-131, Túri Zsuzsanna - 30/222-6432

Gyermek adatai
A közölt adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Adatok

Gyermek neve:
Neme:
Címe:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Telefonszáma:
Apja neve:
Telefonszáma:
E-mail cím:
Tábor fajták, turnusok és táborvezetők
Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje, hogy gyermeke mely tábori héten kíván részt venni!
A hét programjáról tájékozódjon honlapunkon: http://pecsiegyhazmegye.hu/muzeumpedagogia
Házirendünk és egyéb szabályok az alábbi linken elérhetőek: http://pecsiegyhazmegye.hu/latogatasiinformaciok/hazirend#hazirend06
Kérjük a szabályzatokat mindenképp olvassák el, mert a Jelentkezési lap aláírásával a törvényes
képviselő azt aláírásával elfogadja.
A meghirdetett turnusok megfelelő számú jelentkező (10 fő) esetén kerülnek megrendezésre.
Tábor neve

Időpont

Barokk
kert
június 24-28.
újratöltve 2019
Időkalandorok

Táborvezetők
Farkas Krisztina, Túri Zsuzsanna

augusztus 12Farkas Krisztina, Túri Zsuzsanna
16.

Áraink

Jelentkezés
(jelölje be
kívánt tábort)

a

25.000
Ft/fő/hét
25.000
Ft/fő/hét

A gyermekkel kapcsolatos egyéb tudnivalóink (pl. allergia, cukorbetegség, stb.):

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

Kérjük, nevezze meg azokat a személyeket, címmel, elérhetőséggel együtt, akiknek – Önökön kívül –
a gyermeket kiadhatjuk:

Név

Cím

Elérhetőség

Kedvezmények:
Testvérek esetén a 2. és 3. gyermek tábori díja: 21.250 Ft
Egyházmegyei kedvezménnyel: 22.500 Ft
Testvér és egyházi kedvezménnyel: 18.750 Ft
Gyermektáboraink ára tartalmazza az egész napos, hétfőtől péntekig tartó foglalkozásokat, napi
háromszori étkezést és az ÁFA-t.
Fizetési mód:
A tábor első napján a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy Szép kártyával.
A visszalépés feltételei
Abban az esetben, ha a jelentkezés visszavonása a turnuskezdés előtti héten történik, 5 000 Ft
regisztrációs díjat számítunk fel. A meghirdetett turnusok megfelelő számú jelentkező esetén
kerülnek megrendezésre.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Dátum: 2019. ……………………………….

.………………………………………………
Szülő aláírása
(A jelentkezési lap e-mailen való visszaküldését aláírásnak tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen adatlap kitöltése és hozzánk történő (személyesen, levélben, e-mailen)
eljuttatása jelentkezésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. A programjainkon való
részvételt gyermeke számára akkor tudjuk biztosítani, ha a részvételi díjat befizették.

