XI. Országos Oboástábor és Fesztivál
2020. augusztus 3-9-ig, Békés-Tarhos
Jelentkezési lap

Jelentkező neve: ……………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………….
Oktatási azonosító száma: ……………………………
(11 jegyű, kitöltése a közoktatásban résztvevőknek kötelező!)
Lakcíme (irányítószámmal):
…………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: ………………………………………………...
e-mail címe: ………………………………..…………..
Apja (gondviselő) neve: ……………………………..……..
Anyja neve: …..……………………………………….
Alap-, közép-, felsőfokú művészetoktatási intézményben tanul.

(A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

Zeneiskola, szakgimnázium neve és címe:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Hangszere, osztálya/ évfolyama: ……………………………………………………
Hangszeres tanárának neve: ………………………………………………………….
Részt vettél -e már eddig hasonló szakmai táborban?
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

IGEN

NEM

Szedsz -e gyógyszert folyamatosan, állandó jelleggel? Ha igen, mit?
………………………………….…………….
Tudsz-e bármely gyógyszer érzékenységedről? Ha igen, konkrétan?
………………………………….……………..
Ételallergia? …………………………………………………………………….

A gyermek tud-e úszni?

igen

A gyermek tud-e kerékpározni?
Póló méret:

XS

nem
igen

nem

S M L XL XXL

Hozzájárulok, hogy gyermekem az alábbi tervezett szabadidős programokon részt vegyen:
-sárkányhajózás
igen
nem
-strandolás
igen
nem
-kerékpározás
igen
nem
-íjászat
igen
nem
-élőcsocsó
igen
nem
Jelentkezési határidő. 2020. május 15.
Dátum: …………………………………………………...
Jelentkező aláírása: …………………………………..…..
Alulírott:……………………………………………….. szülő/gondviselő hozzájárulok gyermekem
programon való részvételéhez, a táborrendező, táborvezető felügyeletét teljes jogkörben elfogadom.
Tábor lemondási feltételek: Tábor kezdet 2020. augusztus 3. 1 hónapon belül (2020.07.03.2020.08.02. között), ha lemondja valaki a tábort, akkor a részvételi díj nem kerül visszautalásra.
Kivétel, ha valakit tud hozni maga helyett, vagy van új jelentkező és a táborban részt is vesz. Az új
ember befizeti a tábor részvételi díját és a tábor megkezdését követően a régi jelentkezőnek az
összeg visszautalásra kerül. Amennyiben, ha valaki előre jelzi, hogy a táborból elmegy korábban
elfoglaltsága miatt, ( akkor a hátralévő szállás + étkezés költségét egyénileg visszafizetjük), az
étterem felé 2020. július 27. este 18.00-ig jeleznünk kell, ha változtatni kívánunk a megrendelt
ételeket illetően. Ha váratlan helyzet áll elő pl. betegség a tábor ideje alatt, és valakinek sajnos ezért
haza kell utaznia, akkor a hátralévő napok szállás+étkezés költségét egyénileg megbeszéljük.

2020. ……………..

………………………………………………………..
szülő (gondviselő) aláírása

