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Tábor  ideje:2021.  - tól 2021.  - ig 
 

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 
Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, 

táborvezetőnek! 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy 

Gyermekem  (táborozó neve)  _______________________________________________________________________________    

 

Anyja neve----------------------------------- Táborozó születési ideje:    
 

Táborozó lakcíme __________________________________________________________________________________________    

 
Nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 

 
Valamint gyermekem tetű és rühmentes. 

Szülő/gondviselő neve  ___________________________________________________________                           

A szülő / gondviselő telefonszáma a táborozás alatt:    

A szülő / gondviselő e-mail címe:    
 

Hozzájárulok, hogy 
 

 gyermekemről kép és videófelvétel készüljön, melyet az Egyesület (Vitalitás TSE, Prestige TSE) 

reklámcélokra használhat fel. 

 A felvétel nyilvánosságra hozásához a szülő vagy gondviselő további hozzájárulása nem szükséges. 

A tanuló a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. 

 Az egyesületet (Vitalitás TSE, Prestige TSE) nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem 

a felvétel(ek) olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az egyesület 

harmadik személy részére nem adott engedélyt. 

 A digitális negatívok, másolatok és a hangfelvételek az egyesület tulajdonát képezik. 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2021. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

Dátum: …………………………. Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása:……………………………….. 
 

A Vitalitás Tánc és Sport Egyesület és Prestige Tánc és Sport Egyesület a táborozók nyilvántartása, a tagok korosztályba történő besorolása, valamint a sporttáborban történő 

egészségügyi ellátás, valamint a szülők értesíthetősége céljából szükséges adatkezelést a Vitalitás TSE (cím: 1133 Budapest, Dráva utca 5/c), és a Prestige TSE (cím: 1133 

Budapest, Dráva utca 5/c), (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A f1nt megadott személyes adatok kezelése a (16 éven felüli) érintett, vagy a szülő/gondviselő önkéntes 

hozzájárulás án alapul, mely hozzájárulást az érintett, vagy a szülő/gondviselő az adatlap elküldésével ad meg. A fenti személyes adatok az edzőtábor vége után maximum egy 

hónappal megsemmisítésre kerülnek. Az érintett hozzájárulása, indokolás nélkül, bármikor, az adatkezelő fenti címére eljuttatott nyilatkozattal visszavonható. Az adatkezelő 

adattovábbítást harmadik fél részére nem végez. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő tagjainak nyilvántartása, a 

tagok korosztályba történő besorolása, valamint a sportrendezvényeken, sporttáborokban történő egészségügyi ellátás, valamint a szülők értesíthetősége céljából összefüggő 

feladatokat ellátó munkatársai nyerhetnek. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, 

valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. Az adatlap elküldésével az azon szereplő személyek, illetve a 16. életévét 

nem betöltött tagok szülője/gondviselője a tag nevében az adatlap elküldésével a fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében beleegyezésüket adják, hogy az adatkezelő a 

személyes adataikat kezelje. 

nincs  torokfájás 

nincs  hányás 

nincs  hasmenés 

nincs  bőrkiütés 

nincs  sárgaság 

nincs  egyéb súlyosabb 

bőrelváltozása 

nincs  bőrgennyesedés 

nincs  váladékozó 
szembetegség 

nincs  gennyes fül-, és orrfolyás 
 

Gyógyszer allergiája: nincs van: 

Étel allergiája nincs van: 

Egyéb észrevétel:  

 

Gyermekem TAJ száma  
 



A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani! 
 

Különleges nyilatkozat a vírus helyzet miatt 

 

A nyári táborokban való részvételhez szükséges az alábbi nyilatkozatot kitölteni és aláírva leadni a tábor 

első napján a regisztrációs pultnál. Ennek hiányában a gyermeket nem tudjuk fogadni a táborban. 

 

Alulírott………………………………………..…………………(kiskorú esetén szülő, gondviselő neve) 

Szülő, gondviselő 1:………………………………………………………….. 

Szülő, gondviselő 2…..………………….……………..……………………. 

 

nyilatkozom, hogy ismeretekkel rendelkezem a 2021. év kialakult COVID19 (koronavírus) okozta magyarországi járvány 

helyzetről. Ismerem a Kormány 170/2020. (IV.30.) rendeletét 1.§ (1), mely szerint „Magyarország egész területén… a 

sportegyesületlet által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidősport, és tömegsport célú edzésen való részvétel 

megengedett.” A rendelet rendelkezéseit figyelemmel kisérem, a járványügyi kockázatokat ismerve, a Vitalitás TSE és 

Prestige TSE járványügyi protokollját megtartva, önként és saját felelősségemre veszek részt a két egyesület táborában, és 

az alábbi nyilatkozatot teszem. 

Név:…………………………………………………………………………………………….…… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..…… 

Anyja neve:……………………………………………………………………….………………….. 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………. 

Kiskorú sportoló esetén: 

1. Szülő, gondviselő neve:…………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………… 

2. Szülő, gondviselő………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozom, 

o hogy a táborban részt vevő gyermek láztalan, közvetlen környezetében az elmúlt 14 napban lázas 

megbetegedés nem volt, az alábbi tünetek egyikét sem észlelte magán és közvetlen környezetén (láz, nehéz 

légzés, hidegrázás, köhögés, légszomj, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, fejfájás, szokatlan 

gyengeség) 

o hogy amennyiben a tünetek bármelyikét magán és/vagy közvetlen környezetében észleli, haladéktalanul 

tájékoztatja az edzőjét, és a táborlátogatást azonnal felfüggeszti. 

o hogy a Vitalitás TSE és Prestige TSE által kialakított - koronavírus járvány elleni intézkedéseit kötelezően 

elfogadja, azokat megtartja. 

 

2021………………  ………………………………………  …………………………………………. 

 SZÜLŐ, GONDVISELŐ  SZÜLŐ, GONDVISELŐ 


