
2021-es tótvázsonyi nyári napközi Jelentkezési lapja 
 

Jelentkező gyermek neve: ………………………………………………………………….. 

Részvételének jogosultsága: (x-elje be az egyiket) 

� tótvázsonyi iskola diákja  

� tótvázsonyi/kövesgyűri lakos, de nem a tótvázsonyi iskolába jár (ekkor ezt igazolandó egyik szülő, 

vagy a gyermek lakcímkártyájának fotóját küldje el a totvazsony@gmail.com címre „nyári napközis 

gyermek” szöveggel),  

� se nem tótvázsonyi, se nem jár Tótvázsonyba iskolába, de egyik szülője tótvázsonyi hivatalban, a helyi 

orvosi rendelőben, a helyi konyhán, szociális ellátásban, postán, helyi boltban vagy a helyi iskolában, 

óvodában dolgozik.  

� ha eddig egyik sem, akkor a nyári napköziben felkért segítő felnőtt gyermeke 
 

Hányadik osztályból maradt ki a gyermek 2021. júniusában?:……………………… osztályból 

Anya neve: ………….…………………………. elérhetősége:……………………………............... 

Apa neve: ………………………………….…… elérhetősége:……………………………............... 

Munkába nem járó szülő (pl. GYES, GYED, főállású anya, nyugdíjas, munkanélküli) � Van, � nincs 

Gyermek TAJ száma: …………………………………. 

Az alábbi napokra kérek nyári napközit (x-elje be a napok jobb oldalán lévő négyzeteket) 

   1. hét       2. hét   3. hét     4. hét              5. hét   

Hétfő    Jún. 21.   Jún. 28.   Július 5.   Július 12.  

Kedd    Jún. 22.   Jún. 29.   Július 6.   Július 13.  

Szerda Jún.16.   Jún. 23.   Jún. 30. 

 

  Július 7.   Július 14.  

Csüt. Jún.17.   Jún. 24.   Júl. 1.   Július 8.   Július 15.  

Péntek Jún.18.   Jún. 25.   Júl. 2.   Július 9.   Július 16.  

A gyermeknek van-e allergiája, gyógyszerérzékenysége? Ha igen, mire allergiás/érzékeny? 

……………………………………………………………………………………………………… 

További fontos információ a gyermekkel kapcsolatban: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Alulírott …………………………………………. (aláíró szülő neve), mint a fenn nevezett gyermek 

törvényes képviselője elfogadom, hogy a nyári napközi idején a gyermek megérkezéséért, a nap végén a 

hazaérkezéséért, az utazásért én vagyok a felelős.  

Elfogadom, ha a gyermek nem vesz részt a számára kért napon, és ezt előtte hét szerda 12-ig nem jelzem, 

annak részvételi díjára nem vagyok jogosult.  
Elfogadom, hogy a gyermekemnél lévő tárgyakért- pl. telefon- a gyermekem felel. 

Elfogadom, hogy a szervező a járványügyi helyzet változása esetén a nyári napközit azonnali hatállyal-, azaz a 

következő naptól- bezárhatja. Ekkor a fel nem használt díjat visszakapom. 

Elfogadom, hogy gyermekem aktuális egészségi állapotáról minden hét elején szülői nyilatkozatot állítok ki, 

ennek hiányában gyermekemet az adott napról reggel hazaküldhetik.  

Elfogadom, ha a gyermek egyik szülője munkaviszony nélkül otthon van, akkor nagy létszám esetén 

gyermekem nem, vagy a kértnél kevesebb hétre mehet. Erről előtte héten kapok jelzést.  

Elfogadom, hogy az iskola udvarára és az épületbe nem léphetek amikor viszem, vagy elhozom a gyermeket. 

ELFOGADOM, HOGY AMENNYIBEN GYERMEKEM VISELKEDÉSE NEM MEGFELELŐ- 
SOROZATOSAN NEM FOGAD SZÓT-, AKKOR – A SZÜLŐ ÉRTESÍTÉSÉVEL- A KÖVETKEZŐ 
NAPTŐL A NAPKÖZIT NEM VEHETI IGÉNYBE. AZ ÍGY FEL NEM HASZNÁLT BEFIZETETT 
ÖSSZEGET VISSZAKAPHATOM. 
Hozzájárulok, hogy a gyermekemről a Nyári Napközi programjai során készített kép, mozgókép és 
hangfelvételeket a programot szervező felhasználja, nyilvános fórumokon publikálja. 
 

…………………, 2021. …………………………..      ……………………………………. 

Szülő/ törvényes képviselő 


