JELENTKEZÉSI LAP
VESZPRÉMI ÁLLATKERT 2021. ÉVI NYÁRI ZOO TÁBOR

Gyermek adatai:
Név:
Születési idő:
Szülő (törvényes képviselő) elérhetőségei:
Név:
Lakcím:
Telefonszám és email cím:
Melyik turnusra jelentkezik? (a megfelelő turnus időpontját kérem megjelölni)
o
o
o
o
o

2021. július 19. – július 23.
2021. július 26. – július 30.
2021. augusztus 2. – augusztus 6.
2021. augusztus 9. – augusztus 13.
2021. augusztus 16. – augusztus 20.

Egyéb megjegyzés: (pl: gyermek allergiája, betegsége)

A tábor szervezője a Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 17.)
Jelentkezési folyamat:
A 2021-es nyári Zoo tábor jelentkezési lapját és a nyilatkozatot kérem, a jelentkezési lapon megjelölt elérhetőségünkre
kitöltve, eredeti aláírással ellátva visszaküldeni szíveskedjék. A beérkezett jelentkezések időrendben kerülnek
feldolgozásra. Amennyiben az adott turnus megtelik, több jelentkezést nem tudunk elfogadni, a létszámot nem tudjuk
bővíteni.
A visszaigazolt jelentkezést követően a tábor díj befizetésről értesítést küldünk. A tábor díjat 7 napon belül kell átutalással
vagy pénztári befizetéssel rendezni. A befizetésről a szervezető számlát állít ki. Amennyiben a tábor díja nem került
határidőre kiegyenlítésre, a jelentkezés törlésre kerül.
Egyéb tudnivalók:
Táborainkba csak a kiírásnak megfelelő életkorú gyermekeket tudjuk fogadni (aki betöltötte a 7. évet, valamint elvégezte
az első osztályt). Javasolt felszerelés: az időjárásnak megfelelő réteges öltözet, zárt cipő, esőkabát, hátizsák, kulacs.
A tábor minden hétköznap 8 – 16 óra között kerül megrendezésre az adott héten. A Táborozónak minden reggel 7:45 –
8:00 között kell megérkeznie az Állatkert Gulyadombi pénztárához. A késve érkező Táborozó az adott napon nem tud
már csatlakozni a tábori programhoz, amiért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői
egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő
egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem tudja vállalni az egyedi
gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt
kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően
tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a
Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti.
Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a
Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni.
Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani az Állatkert belső szabályait és a csoportot irányító
pedagógus utasításait.
A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet
körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő pedagógus utasításait
megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért,
értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.).
Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal lemondja a
Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes képviselőnek. Amennyiben a lemondási
szándékot a Törvényes képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti.
Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi.
Különleges rendelkezések a COVID19 járvány kapcsán
A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek, illetve szervező vehet
részt, melyről a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet
alapján nyilatkozni is szükséges.
A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására, melynek alapja a gyakori,
alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely
továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Ezzel kapcsolatban a szervező tájékoztatja a résztvevő
gyermekeket a tábor első napján.
A működés során a szervező kiemelt figyelmet fordít a résztvevők által használt helyiségek, eszközök és mellékhelyiségek
napi többszöri fertőtlenítő takarítására.
Az étkeztetés során a szervező az NNK által előírt szabályok szerint jár el és az ételszolgáltatótól is ezt várja el.
Amennyiben a tábor egésze a kormányzati intézkedések miatt esetlegesen meghiúsul, és emiatt a gyermek nem tud részt
venni a programon, abban az esetben a táborra befizetett teljes összeg a szülő részére visszajár.
Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni
úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.
Kérjük szíves megértésüket, de előfordulhatnak olyan allergiás megbetegedések, melyek esetén a táborban való részvételt
nem javasoljuk, illetve a részvételt nem tudjuk biztosítani. Kérjük ez ügyben jelentkezés előtt érdeklődjenek.

Dátum: 2021.
Aláírás

Kérem, a jelentkezési lapot eredeti aláírással ellátva juttassa vissza hozzánk!
Elérhetőségeink: email: info@veszpremzoo.hu

