
 

 

 

Jelentkezési lap 
kérjük, gyermekenként kitölteni 

 

MŰVÉSZET – MULTIVITAMIN nyári alkotótábor 
 
Tábor helyszíne: Művészetek Háza Veszprém / Dubniczay-palota, Veszprém, Vár u. 29. 
 
A gyermekek felügyelete naponta 7.30–16.30; a foglalkozások 8–16 óráig tartanak. 
Ellátás: napi háromszori ékezés (tízórai, ebéd, uzsonna). 
 

A jelentkezési lapokat az arthouse@arthouseweb.hu címre várjuk. 
 

Melyik turnusra/turnusokra jelentkezik?  
 

□ 2020. 07.27–31. (életkor 10–14 év) 
 

□ 2020. 08.03–07. (életkor 6–10 év) 
 

□ 2020. 08.10–14. (életkor 6–10 év) 
 

□ 2020. 08.24–28. (életkor 6–10 év) 
 

A táborba jelentkező gyermek adatai 
 
Név:    …………………………………………………………………………… 
 
Születési év/hó/nap: ………………………………………………………………………….. 
 
Iskola:   ………………………………………………………………………….. 
 
Osztály (2019/20-es tanév): …………………………………………………………………… 
 
Allergia:  …………………………………………………………………………. 
 
Rendszeresen szedett gyógyszer: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Az étkezések során a speciális étkezési igényt sajnos nem tudjuk figyelembe venni, kérjük a 
szülőket, szíveskedjenek gondoskodni gyermekük napi speciális étkezéséről. 
 

Szülő/gondviselő adatai 
 
Név:   …………………………………………………………………………. 
 
Telefonszám:  …………………………………………………………………………. 
 
Lakcím:   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:   …………………………………………………………………………. 
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Adatkezelési hozzájárulás 
 

□ Hozzájárulok, hogy a Művészetek Háza Veszprém tárolja és kezelje a jelentkezés során 
megadott adatokat és azokat programjai megvalósításához felhasználja. Ez a hozzájárulás az 
arthouse@arthouseweb.hu címre írt ímélben vonható vissza. A Művészetek Háza Veszprém a 
jelentkezés során begyűjtött adatokat 2011. évi CXII törvény szabályai szerint kezeli. Az 
intézmény adatkezelésre vonatkozó szabályzata a www.muveszetekhaza.hu címen 
megtekinthető. 
 

□ A programra történő jelentkezéssel hozzájárulok, hogy gyermekemről fénykép, hang- vagy 
videófelvétel készüljön a program folyamán. 
 

□ A programra történő jelentkezéssel hozzájárulok, hogy a gyermekemről készült felvételek 
térítésmentesen felhasználásra kerüljenek, megjelenjenek a Művészetek Háza Veszprém 
honlapján, közösségi oldalán és táboros hirdetési anyagokon (plakát, szórólap, programfüzet, 
stb). 

 
Jelentkezési határidő:  2020. június 30.  
 
Befizetési határidő:  2020. július 10.  
 

□ Kijelentem, hogy a tábor részvételi díját a megadott határidőig befizetem. 
 

Fizetés módja:   átutalás a Művészetek Háza Veszprém számlaszámára 
Számlaszám:  11748007-16880708-00000000 
 
Melyik részvételi díj vonatkozik a gondviselőre/szülőre: 
 

□ A tábor teljes részvételi díja:  20 000.- Ft 
□ Kedvezményes részvételi díj:  

17 000.- Ft, két turnusra jelentkezés esetén, vagy két testvér együtt 
jelentkezésekor, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 

□ Extra kedvezményes részvételi díj: 
14 000.- Ft, nagycsaládosok esetében 

A részvételi díj tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), a foglalkozások 
anyagköltségét és programok költségeit. 
 
A tábor lemondása: 

 a turnus megkezdése előtti 7. napig a teljes költség-hozzájárulást visszatérítjük 

 hét napon belüli lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni a részvétel díját, de a 
részvétel átruházható. 

 
A jelentkezéseket a jelentkezési lap visszaküldése után fogadjuk el, amelyről visszaigazoló ímélt 
küldünk. Turnusoként legfeljebb 15 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 
 
Dátum: Veszprém, 2020. ………………….. hó ……………. nap. 
 
__________________________________ 
szülő/gondviselő aláírása 


