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Jelentkezési lap 

Március 15. úti Könyvtár - nyári tábor 

 

A tábor ideje: 2021. augusztus 2-6. 

Helyszín: Március 15. úti Könyvtár Könyvtár ( 8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A) 

klimatizált terekben  

Jelentkezési határidő: 2021. június 30. 

 

Kapcsolat: Pálmann Judit, jpalmann@ekmk.hu; marc15.konyvtar@ekmk.hu   

telefon: +36 88-428-431; +36 20-236-4688 

A gyermek adatai: 

A gyermek neve:  

Címe:  

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Telefonszám 1:  

Apja neve:  

Telefonszám 2:  

E-mail cím:  

A gyermek TAJ száma:  

Szed-e rendszeresen a gyermek 

gyógyszert? Ha igen, milyen 

gyógyszert? 
 

Krónikus betegsége van-e a 

gyermeknek?   

Ha van, mi a betegség neve? 
 

Gyógyszer allergiája/érzékenysége van-e 

a gyermeknek?    

Ha igen, milyen gyógyszerre? 
 

A gyermeknek 

ételallergiája/érzékenysége van-e?  

Mire, milyen tünetekkel jár? 
 

Egyéb allergiája van-e a gyermeknek?     

Ha igen, milyen allergia és milyen 

tünetekkel jár? 
 

Egyéb közölni való a gyermekkel 

kapcsolatban (pl. SNI stb.): 
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A szülőkön kívül a gyermeket a táborból elvihető személyek neve, címe és elérhetősége:  

 

Név Cím Elérhetőség 

   

   

   

 

Hasznos információk: 

● Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna. Kérjük, hogy a gyermekek otthon reggelizzenek!  

● A tízórai és az uzsonna biztosítása a szülők feladata. A járványügyi helyzetre való 

tekintettel kérjük, hogy hozzanak magukkal saját kulacsot és mindennap tiszta 

evőeszközöket. 

● Korosztály: 7-10 év 

● Érkezés: 7.30 - 9.00 között, távozás: 15:30-16:30 között  

 

Fizetés módja:  

A tábor díja bruttó 18.000 Ft/hét. Az összeg tartalmazza az egész napos, hétfőtől péntekig 

tartó tematikus foglalkozások díját, az alkotás alapanyagait, állatkerti belépőt. 1 nap állatkerti 

látogatás és 1 nap kirándulás esetén kérjük a szülőket, hogy hideg ebédet is csomagoljanak a 

gyermekeknek. 

Az étkezési díjat a könyvtárban személyesen lehet átadni. 

 

Befizetési határidő: 2021. július 8. 

 

A tábor díját a könyvtár bankszámlájára lehet befizetni.  Bankszámlára történő fizetéskor a 

kedvezményezett neve:  

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, bankszámlaszám: OTP 11748007-15426039, közlemény: 

jelentkező gyermek neve, címe, a tábor megnevezése: Március 15. úti Könyvtár 

 

A táborokba legfeljebb 15 főt tudunk fogadni. A részvétel feltétele az előzetes regisztráció 

(jelentkezési lap megküldése), és a részvételi díj határidőre való befizetése.  

 

A számlát a tábor első napján adjuk át Önöknek. (Amennyiben hamarabb szükségük lenne a 

számlára, jelezzék e-mailen!) 

 

 

Veszprém, 2021................................... 

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

  

 Szülő/törvényes képviselő aláírása 

  

 

A tábori regisztrációhoz kérjük, az aláírt jelentkezési lapot e-mailben a jpalmann@ekmk.hu 

címre kitöltve (szkennelve, fényképezve) visszaküldeni szíveskedjenek! 
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