
 

KÉRJÜK A KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAPOT 2022. JÚNIUS 9-IG SZÍVESKEDJEN AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE 

ELJUTTATNI: tabor@intezmenyuzemeltetes.hu 
 

Tájékoztató 

A napközis tábor helyszíne: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium,1098 Budapest, Lobogó utca 1.  

A napközis tábor időpontja: 2022. 06. 27 – 2022. 08.19.  

Jelentkezés: 2022. június 9-ig a megadott email címen, a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével 

Étkezés befizetésére kijelölt iskola: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, 1098 Bp., Lobogó u. 1. 

Étkezésre befizető iskolák:        •    Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

 Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 

Első befizetés határideje: 2022. június 21. kedd (A készpénzes befizetés megszűnt!) 

Étkezés befizetésének ideje és módja: 

 KIZÁRÓLAG ÁTUTALÁSSAL vagy BANKI BEFIZETÉSSEL: mindig a táborozást megelőző héten keddig  

(Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, K&H Bank: 10401196-00029008-00000009 

Közlemény: gyermek neve, osztálya, WEÖRES NYÁRI TÁBOR, befizetni kívánt időszak napra pontosan) 

Étkezés befizetést végzi: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által megbízott személy 

Étkezés térítési díja: A tanév során fizetett napközis térítési díj (amelyért napi háromszori étkezést kapnak a gyermekek), 450.-Ft/nap. 

Igazolás megléte esetén figyelembe vesszük az év közben járó kedvezmény mértékét és jogcímét. Ehhez kérjük az 

önkormányzati határozatot emailben elküldeni. Feltétlenül közöljék, ha a tanuló különleges étkezési igényű (tejallergia, 

tejcukor stb.). Az étkezés megrendelését a gyermek térítésmentessége esetén is kérjük minden héten keddig jelezni! 

Étkezés lemondás rendje: a táborozást megelőző nap reggel 9.00 óráig (SMS-ben a 06-30-939-01-86 számon vagy e-mailben: 

weores@etkezes09.hu Szatmári Beatrix pénztárosnál) 

Táborozáshoz elengedhetetlen dokumentumok: A csatolt nyomtatványok, köztük a 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. sz. melléklet 

alapján meghatározott 4 napnál nem régebbi szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról, valamint a koronavírussal 

kapcsolatos nyilatkozat. Ezeket a dokumentumokat a választott táborozási hét első napjára kérjük behozni! Minden héten új 

nyilatkozat szükséges! 
Napirend: 7.00-8.00-ig gyülekező a tábor helyszínén, 8.00-16.00-ig tábori programok,16.00-17.00-ig ügyelet 

A napközis tábor programja: Kulturális- és sportprogramok, vetélkedők, kézműves foglalkozások és sok más program 

Bp. Főv. IX. Ker. Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

tabor@intezmenyuzemeltetes.hu 

JELENTKEZÉSI LAP A IX. KERÜLETI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORBA 2022 

Kedves Szülő! 

Kérem, szíveskedjen karikázással jelölni, hogy melyik naptári héten (illetve mely napokon) tervezi igénybe venni a tábor szolgáltatásait. 

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

június 27., 28., 29., 
30., július. 01. 

július 04., 05., 
06., 07., 08.  

július 11., 12., 
13., 14.,15. 

július 18., 19., 
20., 21, 22. 

július 25., 26., 
27., 28., 29. 

augusztus 01., 
02., 03. 04., 05. 

augusztus 08., 
09., 10. 11., 12. 

augusztus 
15., 16., 17., 

18., 19. 

Az alábbi részt nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kérjük kitölteni! 

NÉV: 
 

OSZTÁLY: ÉLETKOR:  

ISKOLA NEVE: ISKOLA CÍME: 

LAKCÍM: TELEFON: 

TAJ SZÁM: ALLERGIA /GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG: 

KRÓNIKUS BETEGSÉG: EGYÉB (PL.: ÁLLANDÓ GYÓGYSZERSZEDÉS) 

GONDVISELŐ NEVE: 

 

TELEFONSZÁM: 

MUNKAHELY NEVE, CÍME: 
 

MÁSIK ELÉRHETŐSÉG: 

ANYJA NEVE: TELEFONSZÁMA: 

MUNKAHELY NEVE, CÍME: 

 

MÁSIK ELÉRHETŐSÉG: 

GYERMEK ELVITELÉRE JOGOSULT SZEMÉLY(EK) NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: 
 

 
 

BUDAPEST, 2022.  ……………………………. SZÜLŐ ALÁÍRÁSA:……………………………… 

mailto:tabor@intezmenyuzemeltetes.hu


 

 
A 12/1991 (V. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatvány  

 

 

Nyilatkozat 
 

Aluírott …………………………….…………….…, ………………………………………..nevű  gyermek 

törvényes képviselője, nyilatkozom, hogy 

 

 

1. az elmúlt 14 napban a  gyermek, valamint a vele egy háztartásban élő családtagok nem voltak szoros 

kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel, továbbá, 

 

2.. a gyermeknek nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, 

stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné és közösségben nem tartózkodhatna. 

 

3. tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltakat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

a legfeljebb a tábori turnus végét követő 30 napig kezeli az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatban 

foglaltak szerint. (A szabályzat tartalma megismerhető: www.intezmenyuzemeltetes.hu). 

 

Budapest, 2022………………………….. 

 

        …………………………………… 

törvényes képviselő  

 
SZ Ü L Ő I   N Y I L A T K O Z A T 

 
Az alábbi részt nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kérjük kitölteni! 

A GYERMEK NEVE: 
 
 

A GYERMEK SZÜLETÉSI DÁTUMA: 

A GYERMEK LAKCÍME: 

 
 

A GYERMEK ANYJÁNAK NEVE: 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A GYERMEKEN NEM ÉSZLELHETŐEK AZ ALÁBBI TÜNETEK : 
(KARIKÁZÁSSAL KÉREM JELÖLNI!) 

LÁZ:              VAN                                        NINCS 
 

TOROKFÁJÁS:                  VAN                                         NINCS 

HÁNYÁS:             VAN                                        NINCS 
 

HASMENÉS:                        VAN                                        NINCS 

BŐRKIÜTÉS:     VAN                                        NINCS SÁRGASÁG:                        VAN                                        NINCS 

EGYÉB SÚLYOSABB BŐRELVÁLTOZÁS, BŐRGENNYESEDÉS: 
VAN                                        NINCS 
 

VÁLADÉKOZÓ SZEMBETEGSÉG, GENNYES FÜL-ÉS 
ORRFOLYÁS: 
VAN                                        NINCS 

A GYERMEK TETŰ-ÉS RÜHMENTES: 
IGEN                                                            NEM 

A NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ SZÜLŐ (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) 

NEVE: 
A NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ SZÜLŐ (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) 
LAKCÍME: 
 

A NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ SZÜLŐ (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGE: 
 
 
 

 
A NYILATKOZAT KIÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 
 
BUDAPEST, 2022. .…………………………………….. 

 
SZÜLŐ (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) ALÁÍRÁSA: 
 
…………………………………………………………. 
 

http://www.intezmenyuzemeltetes.hu/


 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

 

Gyermek neve:   

 

Születési név:  

 

Születési hely és idő:  

 

Anyja neve:  

 

Lakcím/Tartózkodási hely/Értesítési cím*megfelelő 

aláhúzandó: 

 

Nevében törvényes képviselő jár el:  igen / nem *megfelelő aláhúzandó 

Törvényes képviselő neve:  

 

Törvényes képviselő születési neve:  

 

Törvényes képviselő Lakcíme/Tartózkodási 

helye/Értesítési címe*megfelelő aláhúzandó: 

 

Törvényes képviselő telefon- és faxszáma:  

 

Törvényes képviselő E-mailcíme:  

 

, mint Résztvevő/Résztvevő törvényes képviselője*megfelelő aláhúzandó jelen okirat aláírásával  

 

k i j e l e n t e m  

, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetetési Központnak (Székhely: 1097 Budapest Vágóhíd u. 35-37.; adószám: 15801948-2-43; 

Statisztikai számjel: 15801948-8110-322-01; továbbiakban: „FIÜK”), mint adatkezelőnek a gyermekek nyári ifjúsági táboroztatása, 

nappali ellátása és nyári gyermekétkeztetésére vonatkozó – alulírott napon hatályos – Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: 

Szabályzat, megtekinthető a www.intezmenyuzemeltetes.hu weboldalon) teljes körűen megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, 

azokat teljes körűen elfogadom; egyúttal  

h o z z á j á r u l o k  

ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat – ideértve a különleges adatokat is – a FIÜK az ismert adatkezelési célok, így 

különösen a Szabályzat 4. adatkezelési céljához 

 általam önkéntesen megjelölt vallási előírásoknak megfelelő étkeztetés biztosítása; 

 általam, illetve illetékes – szakorvos – orvos által megjelölt és igazolt egészségügyi szükségleteket, diétát kielégítő étkeztetés 

biztosítása, továbbá 

 általam a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet szerinti 

„Szülői nyilatkozat” valamint a  „Jelentkezési lap”-on megadott adatok a táborozás biztosítása 

 

és ezzel kapcsolatos ügyintézés céljából az adatkezelési célok megvalósulásáig és jogszabályi kötelezettségek megtartása céljából 

felhasználja, kezelje, illetékes hatóságoknak (ha szükséges) bejelentse, továbbítsa.  

 

Jelen okirat aláírásával továbbá külön is 

r ö g z í t e m ,  

 hogy a Szabályzat hatálya alá tartozó „nyári ifjúsági táboroztatás” jogviszony létesítése körében tudomásul veszem: 

 

 A mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok 

helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását, illetőleg 

hordozhatóságát kérhetem elektronikusan, postai úton, személyesen az Adatkezelő központi ügyintézés helyeként megadott címén, az 

érintett intézményi helyszín(ek)en, illetve az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.  

 A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai; illetve az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) rendelkeznek.  

 Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik a szabályzatban megjelölt helyszíneken. 

 Az adatok felhasználása a Szabályzatban rögzített cél(o)k megvalósulásig, de legfeljebb jelen hozzájárulás visszavonásáig történhet; 

kivéve, ha vonatkozó adat kezelésére FIÜK jogszabály, illetve a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b-f) és/vagy 9. cikk (2) bekezdés b-j) pontjai 

közül egy vagy több alapján jogosult és/vagy köteles. 

 

 Budapest, 2022. …………… 

…………………………………………………………. 

Résztvevő/Résztvevő törvényes képviselője*megfelelő aláhúzandó 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: 

 

Név: 

 

Lakcím: 

 

Lakcím: 

 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 

http://www.intezmenyuzemeltetes.hu/


 

 

 

 

S Z Ü L Ő I  H O Z Z Á J Á R U L Á S I  N Y I L A T K O Z A T  

– képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához – 

 

 

Alulírott  

Törvényes képviselő neve:   

 

Születési név:  

 

Lakcím/Tartózkodási hely/Értesítési 

cím*megfelelő aláhúzandó: 

 

, mint törvényes képviselője (továbbiakban: „Szülő”) 

 

 

GYERMEK neve:   

 

Születési hely és idő:  

 

Anyja neve:  

 

Lakcím/Tartózkodási hely/Értesítési 

cím*megfelelő aláhúzandó: 

 

kiskorú gyermeknek (továbbiakban: „Gyermek”), jelen okirat aláírásával önkéntesen, befolyásmentesen és 

határozottan 

 

h o z z á j á r u l o k  

 

, hogy a Gyermekről a „Nyári napközis tábor” elnevezésű rendezvényen (továbbiakban: „Tábor”), amelyet 

a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetetési Központ (Székhely: 1097 Budapest Vágóhíd u. 35-37.; Adószám: 

15801948-2-43; Statisztikai számjel: 15801948-8110-322-01; Információs telefon: 06-1/798-0517; E-mail: 

info@intezmenyuzemeltetes.hu továbbiakban: „FIÜK”)  a  Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola 

és Gimnázium (cím: 1098 Budapest, Lobogó u. 1.) épületében rendez és bonyolít le (a továbbiakban: „Szervező”), 

a Szervező képmást (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvételt (együttesen a továbbiakban: „Felvétel” vagy 

„Felvételek”) készítsenek és felhasználjanak az alábbi feltételekkel:  

 

 Szervező jogosult a Tábor és a tábori események bemutatása körében és céljából felvétel készítésre; 

 Szervező a Felvételeket jogosult megjeleníteni a www.intezmenyuzemeltetes.hu portálon/weboldalon, 

valamint a Táborról tudósító helyi és országos médiában, valamint a közösségi portálokon, 

 Szervező az irányadó adatvédelmi szabályzataikban foglaltak megtartásával jogosult a Felvételek mellett 

megjelentetni a jelölt felületeken a Gyermek nevét, lakhelyét (kizárólag település) és rövid bemutatkozót. 

Utóbbi információkra a Felvételekre megállapított azonos feltételek vonatkoznak, 

 Egyebekben a Szervező a Gyermek adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki; 

 Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §. (1) 

bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulásnak minősül; 

 Jelen hozzájárulástól függetlenül is, Felvételek rögzítése és tartalma, kontextusa kizárólag jogszerű módon 

valósulhat meg; 

 Szigorúan tilos jóerkölcsbe ütköző Felvétel készítése, megtartása, közzététele; 

 Tilos az olyan Felvétel rögzítése, megtartása, közzététele, amely a Gyermeket negatív fényben ábrázolja, 

vagy bármilyen más hátrányos megítélésére adhat módot; 

 Szervezők semmilyen kereskedelmi reklám célra nem használják fel a Gyermek adatait, azokat csak a Tábor 

lebonyolítása érdekében tárolja a tábor utolsó napját követő 10 napig. 

 Szervezőkkel szemben a Felvételekkel és megjelentetésükkel összefüggésben semmilyen szerzői jogi 

követelés nem érvényesíthető. Szerzői jogok kizárólagos jogosultja a FIÜK, minden jog fenntartásával. 

 

 

http://www.intezmenyuzemeltetes.hu/


Jelen okirat aláírásával továbbá külön is 

r ö g z í t e m  

 

, hogy a Szervező nevében eljáró személy (Név: Czakóné Dobó Krisztina; Elérhetőségi cím, telefon és e-mail: 

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., tel.: 06-1/798-0517, krisztina.czako@intezmenyuzemeltetes.hu  Beosztás: 

intézményvezető) a Felvételekkel összefüggő adatkezelésre vonatkozóan részletes tájékoztatást adva külön felhívta 

figyelmemet alábbiakra:  
- A mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, 

kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével 

kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását, illetőleg hordozhatóságát kérhetem elektronikusan, 

postai úton, személyesen a Szervezők központi ügyintézés helyeként megadott címén, információs 

telefonszámán, e-mail címén.  

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 21-22.§-ai; illetve az 

Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (továbbiakban „GDPR”) 13-14. 

Cikkei rendelkeznek.  

- Az adatok tárolása és feldolgozása elektronikusan történik a Szervező erre a célra kijelölt hivatalos 

helyiségében (szerveren). 

- Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az 

internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó 

nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a Szervezőket. 

- Utóbbi esetben, ha a Szervező nyilvánosságra hozta az adatot/Felvételt, azt törölni kötelesek akképp, hogy 

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket 

tesznek annak érdekében, hogy tájékoztassák a szóba jöhető további adatkezelőket, a szóban forgó linkek, 

másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. A törlés és az elfeledtetés joga nem gyakorolható, amennyiben 

az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, közérdekből a népegészségügy területén, közérdekű archiválás, 

tudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez. 

 
Kelt.: Budapest, 2022. ……………………… 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Szülő 

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú1. 

Név: 

 

Tanú2. 

Név: 

 

Lakcím: 

 

Lakcím: 

 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 
 

 

 

 

 

mailto:krisztina.czako@intezmenyuzemeltetes.hu


 

 

Szülői beleegyező nyilatkozat 

 

Alulírott…………………………………………………..………….……. (szülő/gondviselő neve)  

hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem, ……………….……………………………..…………… 

(anyja neve:…………………………………………………………………………..,  

születési hely, idő:……………………………………..………, . . .) 

részt vegyen a ferencvárosi nyári napközis tábor külsős programjain a tábor teljes időtartama alatt, 

2022. június 27. és augusztus 19. között.  

 

Budapest, 2022.  ………………………………………… 

 

 

…………………………………………. 

szülő/gondviselő aláírása 

 


