
NYÁRI TÁBOR 

Jelentkezési lap 

/ Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni! / 

A tábor ideje és helyszíne: 2022. Július 11. – Július 15. – Hungaroring Kart Center

A táborozó neve: 
____________________________________________________________ 

Transzfert igényel a Széchenyi Fürdőtől? 

 IGEN 

 NEM 

Születési helye, 

ideje:_________________________________________________________ 

Magassága:_________________________________________________________ 

Lakcíme: 
___________________________________________________________________ 

Anya, Apa neve: 
_____________________________________________________________ 

TAJ-
száma:__________________________________________________________________ 

Anya telefonszáma (mobil): 

__________________________________________ 

Apa telefonszáma (mobil): 

________________________________________________ 

Anya, Apa e-mail 
címe:________________________________________________________ 

Fontosabb információk a gyermekről: 

Szed-e rendszeresen gyógyszert? ____________________ 



Ha igen, a gyógyszer neve: ____________________ 
Adagolása:_______________________ 

Gyógyszerallergia: _______________________ Egyéb allergia: _______________________ 

Érzékenység valami iránt: ______________________________ 

Különleges étrend (megfelelő aláhúzandó):  

vegetáriánus tej érzékeny liszt érzékeny  

egyéb:________________________________________________________________ 

Egyéb információ a 
gyermekről:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A tábor feltételeit elfogadom, a jelentkezési lap elküldését követően kapott díjbekérő 
alapján a 15.000 Ft előleget befizetem, a fennmaradó összeget pedig a tábor első 
napján fizetem be. 

Budapest, 2022. .............................

........................................................... 

Szülő, gondviselő aláírása 



 NYÁRI TÁBOR 

Szülői nyilatkozat 

Én _____________________________ mint ________________________gyermek szülője, 

gondviselője, lakcím:

__________________________________________________________ 

nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Tudomásul veszem az alábbiakat:

A gyermek jelentkezésének elfogadásához az alábbiak szükségesek: 

helyesen kitöltött jelentkezési lap,  

aláírt szülői nyilatkozat, 

a táborozás teljes összegének befizetése. 

A tábor részvételi díja: 79.900.-  Ft

2022.04.01-ig való jelentkezés esetén Hungaroring ajándéktárgyat adunk a tábor első napján.

Előleg 15.000.- Ft, mely fizetendő a jelentkezést követő díjbekérő alapján. 

A fennmaradó összeg a tábor első napján a gokart pályán (készpénz, bankkártya, SZÉP 

kártya), vagy a transzfer helyszínén (készpénz) fizetendő.  

Előleg befizetés: 

Számla ellenében átutalással a Molishop Kft. bankszámla számára díjbekérő alapján 

 Készpénzben, bankkártyával vagy SZÉP kártyával a Hungaroring Kart Center 
helyszínén 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a tábor díjának visszafizetésére nincs lehetőség.
Amennyiben a jelentkező maga helyett be tud szervezni egy másik, addig még nem 
jelentkezett táborozót, és ezt mindketten visszaigazolják, annak nevére az összeg 
átírható. Kizárólag abban az esetben kerül a díj visszatérítésre, amennyiben a 
járványhelyzet nem teszi lehetővé a tábor megrendezését.

Budapest, 2022. .............................

........................................................... 

Szülő, gondviselő aláírása 
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