Tisztelt Szülők, Kedves Táncosok!
A Forma Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója által az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program EFOP-3.3.5-19 kódszámú, „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program”
című felhívásra benyújtott „Tánc és kreativitás a Magic Táncsport Közhasznú
Alapítvány szervezésében” című pályázatával támogatást nyert.
A projekt célja a Forma Alapfokú Művészeti Iskola társintézményeiben (többek között az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában) kifejlesztett korszerű pedagógiai módszertan
alkalmazására épülő tematikus nyári bentlakásos és napközis táborok megvalósítása.
Legfőbb célunk, hogy minél nagyobb létszámban kerüljenek bevonásra osztályok, hogy
ezzel is erősítsük a közösségi aktivitást, és segítsük a korszerű pedagógiai módszerek
elterjedését.
Napközis jellegű programjainkat helyben, a fejlesztésbe bevont iskolában szervezzük meg,
míg a bentlakásos programok helyszínéül minősített szálláshelyet választottunk.

Részvételi díj:



ingyenes
a résztvevők tisztasági
csomagot, pólót kapnak

A tábor időpontja:
2022. június 20 - 24
(hétfőtől-péntekig, 5 nap-4 éjszaka)

A tábor helyszíne, ellátás:



GELLÉNY BIRTOK – Gyula
napi ötszöri étkezést biztosítunk
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)

Szálláshely típusa:







Ifjúsági szálló: 35 főt tudunk elszállásolni 5 szobában, (5 ágyas, 4 ágyas, 3
ágyas, 10 ágyas, 12 ágyas) emeletes ágyakkal. A szállás nemek szerinti közös
fürdővel rendelkezik.
A szálláshely rendelkezik 50 fő befogadására alkalmas kandallós
különteremmel. Az udvar szépen parkosított 4-4,5 hektár nagyságú, 3500m³-es
halastóval, grillező, bográcsozó, szalonnasütő helyekkel, szabadon használható
játszótérrel, óriás sakkal, szabadtéri játékokkal (pingpong, tollas, labdák….stb)
A birtok területén BŰFÉ üzemel
Van lehetőség bográcsozásra, szalonnasütésre



Gyula és a vár kiemelt történelmi emlékhely, ezért ingyenes vonatúttal
(amelyet előzetesen a MÁV-nál kell bejelenteni és elfogadtatni)
látogatható az ide érkező osztályok számára.

Étkezés:
 A főétkezéseket partneréttermünk segítségével a helyszínen biztosítjuk – kitelepüléssel.
Utazás:


Bérelt busszal, csoportosan

Programok:




A résztvevőkre sok - sok élmény, játék és sportprogram vár.
Többek között strandolás, csapatépítő játékok, vetélkedők
Egész napos kirándulás, várlátogatás

Jelentkezni lehet:


a mellékelt adatlap és a szülői nyilatkozat leadásával április 29-ig !!!

A jelentkezés lemondása a tábor kezdőnapját megelőző:
Május 20-ig díjmentes !!!
Június 10-ig az 1 főre jutó költség ( 60.000 Ft) 50%- a,
Június 13-tól az 1 főre jutó költség (60.000 Ft) 100%-a.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Nyári Bentlakásos Tábor – Gyermek Adatlap
Gyermek adatai
Név:………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………
Lakcím:…………………………………………….
TAJ szám:………………………………………….

Pedagógus tölti ki!
Tábor
helyszíne:
Tábor
időpontja:

Általános iskolai évfolyam:………………………..

Póló méret ( kérjük a megfelelőt jelölje X el)

Szülő (törvényes képviselő) adatai

Póló méret:
Gyerek XS
Gyerek S
Gyerek M
Gyerek L
Gyerek XL

Név:……………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………..
E-mail cím:…………………………………………………………

Egészségügyi adatok ( A gyermekére vonatkozó választ kérjük húzza alá!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Van-e a gyermek étkezésével kapcsolatban fontos tudnivaló?
Van-e a gyermeknek allergiája?
Van-e a gyermeknek asztmája?
Van-e a gyermeknek súlyos egészségügyi problémája?
Szed-e a gyermek gyógyszert?
Van-e egyéb információ, amit szükséges tudnunk a gyermekéről?

Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem
Igen / Nem

Ha a fenti kérdések valamelyikére igen volt válasza, kérjük részletezze:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………......

Kelt:……………………………., 2022. ……………..hó…………napján.

………………………………………..
Szülő( törvényes képviselő) aláírása

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatban való
részt vételhez

A pályázatban érintett, kedvezményezett gyermek neve: ……………………………………………...
Szülő / törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………………...
Szülő / törvényes képviselő címe:………………………………………………………………………
Szülő / törvényes képviselő telefonszáma:……………………………………………………………

Szülőként / törvényes képviselőként hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság ( a továbbiakban Támogató) EFOP-3.3.5-19-202000068 pályázat tematikus programjain részt vegyen.

Az eljárás során a gyermek benyújtott személyes adatait, egészségi állapotára vonatkozó adatait
(különleges adatok) a pályázati eljárással kapcsolatban kezeljék. (2011. évi CXII. törvény 3.§ 10.,
valamint 11. alpontjában foglaltak szerint. ) Jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Hozzájárulok továbbá, hogy a gyermek átadott adatai a pályázati eljárás, valamint annak ellenőrzése,
elszámolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző valamennyi szerv elé
továbbításra kerüljön.

Hozzájárulok, hogy a pályázat, a tematikus témahét dokumentálása és népszerűsítése érdekében a
helyszíneken a gyermekemről kép- és hangfelvételt, illetve filmfelvételt készítsenek, és az elkészült
felvételeket felhasználják (nyilvánosságra hozzák / hozzáférhetővé tegyék).

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés lemondása a tábor kezdőnapját megelőző:




30. napjáig díjmentes,
15. napig az 1 főre jutó költség (30.000 Ft) 50 %-a,
7. naptól az 1 főre jutó költség (30.000 Ft) 100%-a Mindez a szervezőt illeti meg lemondási
díj címen.

Kelt:……………………………., 2022. ……………..hó…………napján.

………………………………………..
a gyermek törvényes képviselőjének aláírása

