
☺☺☺☺  JELENTKEZÉSI LAP  ☺☺☺☺ 

a ZeneZeneZeneZene----     és társművészetekés társművészetekés társművészetekés társművészetek     gödöllői táborába 
2022. június 20-25. 

Helye: Frederic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
 
 

Név: .................................................................................Lakcím:.......................................................................... 

Tel: ..................................Életkor: ....................Zeneiskolai oszt: ................... Hangszer: .................................... 

 
Jelölj meg EGY DÉLEL ŐTTI  csoportot, amelyre jelentkezel! 
 
VONÓS KAMARAZENEKAR – Lázárné Nagy Andrea 
 
FÚVÓS EGYÜTTES – Bakos Ferenc 
 
DRAMATIKUS JÁTÉK – Albert Márton 
 
TÁNC és KOMMUNIKÁCIÓ – Homolya Szilvia 
 
JÁTÉKOS ZENEI FOGLALKOZÁS – Major László 
 
 
DÉLUTÁNI foglalkozások - Húzd alá, amelyeken részt szeretnél venni! 
 
Népi ének, fúvós/gitáros/vonós/zongorás kamarazene, hobbi-szolfi, pop és musical, kézműveskedés. 
 

 
 
Részvételi díj: 40.000.- Ft (foglalkozások 9.00-17.00 óráig, tízórai, ebéd, uzsonna, koraesti programok) 
 
Itt jelezd, ha június 25-én (Múzeumok Éjszakája) a zeneiskolában szeretnél aludni: 
(Ami ne maradjon otthon: hálózsák, fogkefe, törölköző, pizsama, jókedv.) 
 

 
A bent alváshoz szülői engedély szükséges.    Szülő aláírása: ……………………………………………. 
 
Információk, melyekről tudnunk kell Veled kapcsolatban, ha bent töltöd az éjszakát (allergia, betegség, egyéb):  
 
�………………………………………………………………………….............................................................. 
 

Jelentkezés és befizetési határidő: 2022. június 10. 
 

 
Fizetni átutalással a 12021006-00116678-00100008 számlaszámra - a jelentkező nevének feltüntetésével -, vagy 
személyesen a zeneiskola titkárságán Badinszky Katalinnál lehet. 
  

 
 

� Fontos tudnod, hogy ha a mobiltelefonod nagyon lefoglal, mi is lefoglaljuk! De csak amíg a táborban vagy! ☺ 
 

További információ: Buka Enikő +36 30 240 9747 chopinzenetabor@gmail.com 
 
 
 



 

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 
 

 

Tábor neve: ZENE- ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK GÖDÖLL ŐI TÁBORA  

Tábor ideje: 2022. június 20-25. 
 
 

Táborozó neve: …………………………………………………………………….…………… 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………… 

TAJ-száma: …………………………………………………………………………………….. 

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

 
Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás, hányás, 
hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, váladékozó szembetegség, 
gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes. 
 
Gyógyszerallergia: nincs / van: …………………………………………………………………. 

Ételallergia: nincs / van:………………………………………………………………………… 

Egyéb információk, melyekről tudnunk kell Veled kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………......................................... 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: …………………………………………… . . 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………... 

 

Kérjük Önöket, hogy ha jelentkeznek, akkor gyermekük teljes mértékben (a tábor teljes 

időtartama alatt) részt tudjon venni a programokon! A táborozás megkezdését követően – a 

helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető 

költségek miatt – a tábor díjának arányosítása és visszatérítése nem áll módunkban. 

 

 

      ………………………………………………………… 

        a nyilatkozatot kiállító szülő (törvényes képviselő) aláírása 


