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VELED KEREK NYÁRI TÁBOR 2017
»EMLÉKEZTETŐ LISTA«

Egy kellemes jegyzet a dolgokról, melyeket mindenképpen hozz magaddal a Táborba.






Pakoláskor a négyzetekbe tegyél pipát, így semmi fontosat nem felejthetsz otthon!

kinyomtatott, kitöltött és aláírt EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT
kinyomtatott, kitöltött és aláírt HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a TAJ kártyád vagy az Európai Egészségbiztosítási Kártyád másolata



ha van olyan gyógyszer amit rendszeresen vagy szükség esetén szedned
kell, hozd magaddal a Táborba, és erről tájékoztass minket, valamint mindenképpen írd rá az EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATRA



ha vonattal jössz/mész, a magyar vagy nemzetközi diákigazolványod, valamint utazásonként 2000 Ft



amennyiben van tartozásod, a részvételi díj fennmaradó része



egy kicsi kerek könyv, azaz forgató (forgatható) könyv. Lehet kerek, szögletes, édes, mogyorós, sírós, nevetős, művész, akció, létező sok szöveggel
vagy több képpel. Készítsd el a te forgatókönyved, formai megkötés nincs!
Rajzolhatsz, írhatsz, kivághatod... Három dolgot tartalmazzon: Téged! Neked mit jelent a kaland? Kör vagy kerek. Röviden: Veled Kerek.

 mosoly – semmiképp sem szabad otthon felejtened!!!
 minden más, amit a „Mit hozz magaddal” rovatban erősen javasolunk
Kedves Szülő!
Az ön számára fontos információt talál a 4. oldalon.
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VELED KEREK NYÁRI TÁBOR 2017
»GUIDE«

avagy minden ami fontos, és tudnod kell a Táborról

Kedves Barátunk!
Köszönjük, hogy jelentkeztél a 2017. évi Veled Kerek Nyári Táborba! Biztosak vagyunk
abban, hogy jól fogod érezni magad. Ebben az írásban összefoglaljuk a legfontosabb
tudnivalókat, hogy semmi se érjen váratlanul.

Mit-hol, hol-mit találsz
Legfontosabb információk........................................................................................................... 3
Szülőknek szóló fontos információ ............................................................................................ 4
Tábori kisokos ................................................................................................................................ 5
Utazás, megközelítés .................................................................................................................... 8
Hazaút .............................................................................................................................................. 9
Amit hozz magaddal .................................................................................................................... 10
Egészségügyi nyilatkozat ........................................................................................................... 11
Hozzájáruló nyilatkozat .............................................................................................................. 12
Személyes forgatókönyv ............................................................................................................ 13

Táborunk idei témája:

FILMESÉK
Fellini szerint a film NAGY. Szerintünk a tábor Veled KEREK.

Budapest, 2017. június 25.

A Tábor Legyen Veled!

Üdv és virágillat:

......................................................................
Elek Ányos
táborvezető
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Legfontosabb információk
•

A tábor időpontja
o Első turnus:
július 7-13.
o Második turnus: július 13-19.
o Dupla turnus:
július 7-19.

•

A tábor helyszíne:

Ceglédfürdői Diáktábor (2700 Cegléd, Fürdő út)

•

A táborvezető:

Elek Ányos +36-20-325-2566
telefonja a tábor ideje alatt bármikor hívható

•

Utazás a Táborba, avagy mikor hol legyél
Ha vonattal jössz
az Első vagy a Dupla turnusba, akkor

július 7-én, pénteken 13:30-kor

a Második turnusba, akkor

július 13-án, csütörtökön 13:30-kor

legyél a Nyugati Veled Kerek Pályaudvaron a 2816. számú vonatnál!
Legyen nálad 2000 Ft utazási díj, és a magyar vagy nemzetközi diákigazolványod!
A vonattal utazó táborozókat az indulás napján reggel SMS-ben és/vagy emailben értesítjük a pontos vágányszámról és a felnőtt kísérők nevéről és elérhetőségéről.
Ha egyénileg jössz
az Első vagy a Dupla turnusba, akkor
július 7-én 14:13-16:23 között

a Második turnusba, akkor
július 13-án 13:59-16:23 között

érkezz meg a Veled Kerek táborhelyre!
•

Ha a hazautat is a táboros vonattal szeretnéd megtenni, erre maradjon 2000 Ft költőpénzed. Az Első turnus esetén július 13-án, a Második turnus (és a Dupla turnus)
esetén július 19-én délben érkezik meg a vonat a Nyugati Veled Kerek Pályaudvarra. A hazafelé egyénileg utazókért július 13-án, csütörtökön 10 óra 9 perctől, illetve július 19-én, szerdán 10 óra 3 perctől jöhetnek a táborhelyre.

•

Ha később érkezel vagy hamarabb mész haza, egyeztetni fogunk Veled a teendőkről.

•

További elérhetőségek Budapesten:
Szervezési, pénzügyi ügyekben, vagy rendkívül sürgős esetben, ha a táborvezető technikai okok miatt nem érhető el.

o Az Egyesület képviselője:
o Backoffice:

VK2017 Guide
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Szülőknek szóló fontos információ
 Elérhetőségek a tábor ideje alatt
A Tábor épületében (egy kis területet leszámítva) a mobil térerő meglehetősen gyenge. Ez sok szempontból jó, hiszen táborozunk, ugyanakkor előfordulhat, hogy szeretne gyermekével vagy velünk telefonon beszélni. Ilyen esetekre azt javasoljuk, hogy küldjön SMS-t a táborvezető telefonjára (Elek Ányos:
+36-20-325-2566), vagy írjon e-mailt a veledkerek@veledkerek.hu címre, mert ezeket azonnal megkapjuk.
Ha hív minket, azt is látjuk, de érdemben telefonálni csak az árnyékolatlan helyről tudunk.

A lehetőségekhez képest mindenkit azonnal visszahívunk.
Tapasztalataink szerint a gyerekek a táborhely ezen adottságát kifejezetten jól kezelik.
Rendkívül sürgős esetben, ha a táborvezető technikai okok miatt nem érhető el, kérjük keresse budapesti elérhetőségeinket (Bogdán Attila: +36-20-962-6185 vagy Görög Laura: +36-30-263-9893). Ilyenkor mindent megteszünk a táborozókkal való mielőbbi kapcsolatfelvétel érdekében.

 Kép- és hangfelvétel készítéséhez szükséges hozzájárulás
A tábor életét folyamatosan megörökítjük fotókon és mozgóképen. A képeket és a videókat már a
tábor ideje alatt közzé tesszük a Facebook oldalunkon és a honlapunkon. A felvételek készítésének elsődleges célja az, hogy a táborozó gyerekek minél több jó emléket őrizhessenek meg a táborról. Az elkészült képeket és videókat Egyesületünk a későbbiekben is szeretné felhasználni a tábor és egyéb gyerekprogramjaink népszerűsítésében, illetve a tájékoztatásban. A felvételeket csak az itt megjelölt célra
használjuk.
Egyesületünk a táborozók személyiségi jogai védelme és a tábor szellemiségének megőrzése érdekében
nem készít és nem tesz közzé olyan felvételt, amely bárkinek sértheti a jó hírnévhez való jogát, rossz
színben tüntetheti fel, vagy bárkit hátrányosan érinthetne.

Ahhoz, hogy az ön gyermeke szerepelhessen a felvételeken, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATRA van
szükségünk tőle, és ha még nem múlt el 18 éves akkor a törvényes képviselőjétől (azaz öntől) is, a
2013. évi V. törvény („új Ptk. – Polgári Törvénykönyv”) 2:48 § alapján.
Kérjük, hogy a 12. oldalon található HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT nyomtassák ki, értelemszerűen kitöltve és aláírva az EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATTAL együtt a tábor kezdetén adják át ne*
künk!
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás a nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, korlátozás csak egy tiltó nyilatkozat megtételét követő időszaktól
érvényesíthető.
Ha minden jó szándékunk ellenére egy nyilvánosságra került konkrét felvételt kifogásolhatónak ítél, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy mielőbb intézkedhessünk a probléma megoldása érdekében.
Bizonyára tudomása van arról, hogy a Facebook internetes közösségi rendszer lehetővé teszi az egyes
képfelvételeken szereplők nevesítését (címkézési technológia). Egyesületünk automatikusan senkit nem
nevesít az általa közzétett felvételeken, sőt kifejezetten arra biztatjuk a táborozó gyerekeket (akiknek
már van Facebook profiljuk), hogy ezt a lehetőséget a saját érdekükben tartsák kontroll alatt: a Facebook
beállításokban kapcsolják be a „megjelölések előzetes ellenőrzése” funkciót.

*

Mindkét nyilatkozat adattartalmát bizalmasan kezeljük, azokat csak hatósági felhívásra adjuk át az arra feljogosított személynek.
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Tábori kisokos
 A képzésről Kerek-perec
A Táborban személyiség-, kreativitás- és kommunikációfejlesztő kurzusokat tartunk.
Célunk, hogy jobban megismerd önmagad és a képességeidet, felismerd, miben érdemes még fejlődnöd. Olyan játékokkal ismerkedsz majd meg, amelyek révén könnyedén
kibontakoztathatod a kreativitásod. Az energizáló játékok segítségével bármikor erőt
gyűjthetsz a rád váró feladatok megoldásához.
Hogy jobban tudjunk rád figyelni, segíteni neked, beszélgetni veled, a tábor létszámát
úgy határoztuk meg, hogy az épp ideális legyen.
A fejlesztő órák minden nap 9 órától 13:15-ig tartanak. 8-10 fős csoportokban dolgoztok majd.
Nyilván te is és a szüleid is kíváncsiak lesztek, mennyit fejlődtél a táborban.
Épp ezért az utolsó nap minden táborozó egy tesztet fog írni, amelyről részletes, személyre szóló írásos értékelést kapsz, amit megmutathatsz a szüleidnek. Persze az igazi „vizsga” a tábor után kezdődik, amikor elkezded használni, hasznosítani a táborban tanultakat.
 Kereken kettőkor kettő kör
A délelőtthöz hasonlóan a délutáni programok is a fejlesztést segítik: itt
azonban a közösség – vagyis a csapatok – erejének kibontakoztatásán van a
hangsúly. Ügyességi és szellemi vetélkedők, csapatépítő versenyek színesítik
majd a délutánokat. Ilyen például a táborunk védjegyévé vált touchball bajnokság (egyesek rögbinek mondják, de ez valójában taccsból). Ha más sport is érdekel:
kosárlabda, foci, röplabda, pingpong, tollaslabda, méta és még ki tudja hányféle
egészséges testmozgás közül választhatsz. A táborhely melletti kis tó körül pedig van
egy Kerekbe szabott tízperces Kör!
Készülj rá, hogy egy tökéletesen Kerek nyártól jól megszokott módon, egész
váratlanul ránk tör majd a Strandkaland, és a közeli canopy-pályán a bátorságod is lemérheted. De mi az a canopy?
Az esték a vidámság, a móka és az önfeledt kacagás jegyében telnek majd, természetesen a személyiség-, a kreativitás- és a kommunikációfejlesztés háromszögén innen és
túl.
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Tábori kisokos
 Napi Karika
Az elmúlt években megszokotthoz képest icipicit megváltoztattuk a napirendet,
hogy még élménydúsabb lehessen a nyári táborozás. Így tehát a nap eleje és vége
között idén ilyen formán telnek majd a tábori órák:
07:45 – 08:00 Ébresztő – Jó reggelt, Vietnám és Cegléd!
08:00 – 08:45 Reggeli – The Breakfast Club
08:45 – 08:58 Szobapontozás – Wall Street RENDfarkasa
09:00 – 10:30 Első óra 90 percben, avagy Játsz/Ma
10:30 – 10:45 Szünet – Felvonásköz
10:45 – 12:15 Második óra 90 percben, avagy Gyerekjáték
12:00 – 12:15 Szünet – Prison Break
12:30 – 13:15 Harmadik óra 45 percben, avagy Játszd újra Sam!
13:15 – 14:00 Ebéd – Derült égből fasírt
14:00 – 15:00 Szieszta – amikor Megáll az idő
15:00 – 15:30 Napi Hook – misztikus sorozat (első rész)
15:30 – 18:00 Délutáni program – A Ravasz, az Agy és a Negyven rabló
18:00 – 19:00 Vacsora – esti L'ecsó
19:00 – 19:30 Napi Hook – misztikus sorozat (második rész)
19:30 – 21:30 Esti program – Van aki forrón szereti?
21:30 – 22:30 Takarodó – rákészülés a Nagy durranásmolásra
Lámpaleó – a tudatalattiba kúszik az Álmosvölgy legendája – Kommandózás? AZ NINCS!

22:30

Az aktuális napi programot minden nap a legfrissebb NapiPapiLapról tudhatod meg.

 A táborhely
A felejthetetlen kalandok és a sokszínű fejlesztés, vagyis a Veled Kerek Nyári Tábor helyszíne a Ceglédfürdői Diáktábor. 6-8 ágyas szobákban fogtok aludni, a lányok és a fiúk természetesen külön-külön.
A kétszintes épületben vannak a szobák, a konferenciatermek, az étterem (saját konyhával),
és természetesen a vizesblokkok is. A tágas parkban a sportpályákon kívül bográcsozó és
egy színpad is található. A táborhelyet barátságos erdő öleli körbe, a tisztások pedig a nagy
csapatjátékoknak biztosítanak helyszínt.
A szállástól alig két percre lévő Ceglédi Aqua Centrum és Élményparkban fogunk strandolni, illetve a mellette lévő Kalandparkban a négy nehézségi szintű mászó pályán és a hat
átcsúszásból álló canopy pályán lemérheted a bátorságod és az ügyességed is.
VK2017 Guide

14/6

Csörgősipka Egyesület
Székhely: H-1132 Budapest, Kresz Géza utca 29. fsz. 1.
Nyilvántartási szám: 01-02-0014909
Adószám: 18337952-1-41
Bankszámla: 10403301-50526648-80491000 (K&H Bank)
IBAN: HU26 1040 3301 5052 6648 8049 1000
Honlap: www.veledkerek.hu
www.csorgosipkaegyesulet.hu

Tábori kisokos
 Az étkezés
A Táborban nem csak a tudásszomjadat olthatod. A szellemi táplálékon túl,
naponta háromszor, a tábor konyháján dolgozó szuper szakácsok által készített jobbnál jobb étkekkel töltheted meg a bendődet. Ha az átlagostól eltérő
– például ovo-lakto, lakto- vegetáriánus, vegetáriánus, vegán vagy még ezektől is különlegesebb, speciális – étrenden élsz, kérjük, hogy a telefonos visszaigazoláskor és e-mailben is jelezd ezt a tényt, hogy a legmegfelelőbb étkezést biztosíthassuk számodra. Az egészséges életmód jegyében minden nap friss gyümölcsöt is fogyaszthatsz.
Ha a Dupla turnusra jössz, akkor a turnusváltás napján (július 13-án) természetesen
ebédet is kapsz.
 Digitális Bugyelláris
Avagy értékmegőrző. Minden táborozónak saját számlát nyitunk, ahova a költőpénz befizethető. Megkérünk, hogy a zsebpénzed tedd is be e Digitális
Bugyellárisba (DigiBoogie), mert csak az itt elhelyezett értékeidért vállalunk felelősséget! Ha készpénzre van szükséged (mert például a strandon fagyit vennél), a számládról bármikor kiveheted a szükséges összeget. A tábor végén a megmaradt pénzedet visszakapod.
 Ha eltörik a mécses… (de nem fog!)
Mindenki egyedi és utánozhatatlan, épp ezért mindenkinek lehetnek hangulatváltozásai. Mi azon leszünk, hogy a lehető legjobban érezd magad a Táborban, és azon is túl. Ha mégis valami gondod, problémád, bánatod támad, nyugodtan szólj (bátran, bármelyik felnőtt játszópajtásnak), hogy mindenki örömére a lehető leggyorsabban úrrá legyünk a nehézségeken.
 További kerekségek
A Tábor médiacsapata folyamatosan fotóz és forgat, hogy a lehető legtöbb emléket
megörökítse az utókor számára (vagyis neked és a szüleidnek). A fotókat már a Tábor
ideje alatt megnézheted † a Facebook-oldalunkon: www.facebook.com/veledkerek

†

Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a Guide legvégén található HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT-ot kinyomtasd, kitöltsd, te és a szüleid aláírják,
magaddal hozd a táborba és leadd nekünk.
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Utazás, megközelítés
 Ha a táboros vonattal érkezel
A táboros vonat – ami a 2816 személyvonat kódnevet viseli – a budapesti Nyugati Veled Kerek Pályaudvarról július 7-én illetve július 13-án 14:00 órakor indul, majd kb. 1 órás robogás után érkezik meg Cegléd, Budai út megállóhoz. Innen egy romantikus lovas kocsis túra révén juttok el a táborhelyre.
Javasoljuk, hogy indulás előtt fél órával legyél a táboros vonatnál, hogy ne kelljen feleslegesen kapkodni (mert a kapkodás pánikot kelt és az balesetveszélyes). Nagyon-nagyonnagyon megkérünk, hogy NE KÉSS, mert a vonat nem vár! Ha úgy látod, esélytelen elérned a vonatot, akkor se rohanj (mert az pánikot kelt…), hanem feltétlenül hívd ezt a számot:
06-20-325-2566 és vázold a helyzetet! Mindent megteszünk, hogy időben és biztonságosan
eljuss a táborba.
A pályaudvaron és a vonaton már lesznek felnőtt kísérők, akik mindenben segítenek. Kérjük, hogy hozz magaddal 2000 Ft utazási díjat és a magyar vagy nemzetközi diákigazolványodat!
A vonattal utazó táborozókat az indulás napján reggel SMS-ben és/vagy emailben értesítjük
a pontos vágányszámról és a felnőtt kísérők nevéről és elérhetőségéről.
 Ha egyénileg érkezel
Az Első vagy a Dupla turnusba július 7-én 14:13-tól, a Második turnusba július
13-án 13:59-től lehet egyénileg érkezni. Kérjük, hogy legkésőbb
16 óra 23 percig érkezz meg a Veled Kerek Táborhelyre!
A részletes útiterv a következő:
Bárhonnan megközelítve Ceglédet a Külső
Budai útra kell eljutni. Innen indul a Fürdő
út. Ezen elindulva kb. 950 métert kell megtenni (keresztezve a körforgalmat és áthaladva a Ceglédi Gyógyfürdő parkolóján) a
táborhelyig. A csodásan ragyogó térkővel
kirakott út egészen az L-alakú kétszintes
épületig vezet. A táborhely pontos koordinátája: 47.198105, 19.732928
Akár egyénileg, akár vonattal érkezel, a
becsekkolás rövid, ám annál mulatságosabb procedúrája után foglalhatod el a neked kiutalt ágyadat. A tábornyitó várhatóan 17:04-kor kezdődik.
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Hazaút
Sajnos túl gyorsan eltelik a 7/14 SZUPER TÁBOROS NAP (pánikol és zokog!). Épp ezért már
most érdemes agyalnod a hazajutás mikéntjén, mégpedig annak fényében, hogy az Első vagy
a Második vagy Dupla turnusban veszel-e részt.
Ha vonattal jöttél, feltételezzük, hogy a táboros vonattal is mész haza. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenképpen azzal is kell menned. Szóval ha úgy alakul, akár egyénileg is hazamehetsz, de ezt majd úgyis egyeztetjük.
Olyan is előfordulhat, hogy bár egyénileg jöttél, inkább vonattal szeretnél hazamenni. Erre is
van mód, feltéve, hogy a szüleid ezt akár előzetesen, akár a tábor ideje alatt levélben
vagy telefonon jelzik felénk – vagyis ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják.

 Ha az első turnusban táborozunk Veled
Az Első, 7 napos turnus érdekessége, hogy könnyedén meghosszabbítható 14 napossá,
vagyis ha szeretnél, maradhatsz Második turnusban is. Ez csak rajtad és a szüleiden
múlik. Ha így döntötök, akkor a Második turnus végi hazajutási lehetőségeket praktikus figyelembe vennetek.
De ha sajnos muszáj hazamenned az Első turnus végén, akkor íme a rád vonatkozó infók:
 Ha a táboros vonattal mész haza az Első turnusból
A Cegléd, Budai út vasútállomásról július 13-án 10:54-kor induló járathoz lovas
kocsival fogunk elvinni. A vonat a Nyugati Pályaudvaron áll meg majdnem egész
pontosan délben, azaz 12:00 órakor. Ha hazafelé vonattal szeretnél utazni, a
zsebpénzedből maradjon 2000 Ft utazási díj!
 Ha egyénileg mész haza az Első turnusból
Július 13-án, csütörtökön 10:09-től jöhetnek érted a táborba.

 Ha a Második vagy a Dupla turnusban Veled táborozunk
 Ha a táboros vonattal mész haza a Második vagy a Dupla turnusból
A Cegléd, Budai út vasútállomásról július 19-én 10:54-kor induló járathoz lovas
kocsival fogunk elvinni. A vonat a Nyugati Pályaudvaron áll meg délben, azaz
12:00 órakor. Ha hazafelé vonattal szeretnél utazni, a zsebpénzedből maradjon
2000 Ft utazási díj!
 Ha egyénileg mész haza a Második vagy a Dupla turnusból
Július 19-én, szerdán 10:03-tól jöhetnek érted a táborba.
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Amit hozz magaddal
A Táborban leginkább az eszedre és az eszed tokjára, vagyis a testedre lesz szükséged. Ez
utóbbira érdemes ruházatot tenned, már csak azért is, mert közösségben így illik.
 Ruha
Hozz magaddal elegendő, az évszaknak megfelelő ruhát: rövidnadrág, hosszú nadrág, pulóver, póló, alvó ruha, fürdőruha, meleg öltözék, sportruházat, váltó cipő, sportcipő, esetleg
túracipő, esőkabát (esernyőt ne, mert az pánikot kelt…). Fehérneműből Kereken annyit
hozz, hogy szükséges rendszerességgel tisztát tudj húzni magadra. Zokniból például legyen
nálad tartalék, mert ha pocsolyába lépsz, sáros lesz a LÁBad, de mivel van nálad tartalék
zokni, így az nem kelt pánikot. Mármint a zokni. A tartalék.
Ha van a korábbi évekből VK-s pólód, semmiképp se hagyd otthon, hanem hozd magaddal a
Táborba! Mert a Tábori Pólóknak a Táborban a helyük.
 A kalandparkbeli kalandozáshoz, a canopy-hoz erősen javasoljuk, hogy legyen nálad:
•
legalább térdig érő nadrág (hogy a beülő kényelmes legyen)
•
vastagabb talpú sportcipő (hogy a mászó pályán stabilan meg tudj állni)
•
biciklis kesztyű (a tenyered kényelme érdekében)

Minden biztonsági eszközt (beülő, sisak, hevederek) a testméretednek megfelelően a Kalandparkban kapsz meg, mint ahogyan a szakszerű felkészítést, képzést is.

 Nem ruha
Mindenképpen hasznos dolog a törölköző, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, naptej,
dezodor, papucs és napszúrás ellen ható Kerek fejfedő (sapka – az a jó szó). Praktikus
holmi még egy kis hátizsák, füzet, íróeszköz, kedvenc kispárna vagy hétalvó kabalaállatka. Ha értékes eszközök, műszaki berendezések hozatalát fontolgatod, tudj róla, hogy csak
olyasmiért vállalunk felelősséget, amit a tábori értékmegőrzőbe be tudunk tuszkolni.

Kérjük, hogy a nevezett tárgyakból készíts egy kedves Kerek szettet,
melyet ernyedt kézzel is könnyedén emelgethetsz.
 Fontos dolog még, ne hagyd otthon!
• kinyomtatott, kitöltött, aláírt HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
• kinyomtatott, kitöltött, aláírt EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT
• a TAJ kártyád vagy az Európai Egészségbiztosítási Kártyád másolata
• ha van olyan gyógyszer amit rendszeresen vagy szükség esetén szedned kell, hozd
magaddal a Táborba, és erről tájékoztass minket, valamint mindenképpen írd rá az
EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATRA
• ha van tartozásod, a részvételi díj fennmaradó része
• a személyes forgatókönyved. Három dolgot tartalmazzon: Téged! Neked mit jelent
a kaland? Kör vagy kerek. Röviden: Veled Kerek.
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Ezt az oldalt nyomtasd ki és értelemszerűen kitöltve, keltezéssel ellátva, aláírva hozd magaddal a táborba!

Csörgősipka Egyesület
1132 Budapest, Kresz Géza utca 29.

mint táboroztató részére

Egészségügyi nyilatkozat
táborozásban való részvételhez

a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendeletben meghatározott kötelező tartalommal

A táborozó neve
születési dátuma
lakcíme
Alulírott nyilatkozom arról, hogy nevezett táborozón nem észlelhetőek az alábbi tünetek: láz,
torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelvátozás, bőrgennyesedés,
váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A táborozó tetű- és rühmentes.
Nyilatkozom továbbá*:

 allergiás megbetegedéséről, egyéb érzékenységről, rendszeresen szedett gyógyszerekről,
krónikus betegségéről NINCSEN TUDOMÁSOM.

 érintett az alábbi megbetegedéssel, egyéb érzékenységgel, illetve az alábbi gyógyszereket szedi**:

* A megfelelő válasz aláhúzandó

** Amennyiben ilyen felmerül, az adatok kitöltendőek

A törvényes képviselő (18 éven felüli táborozó esetén a szükség esetén értesítendő személy)

neve
telefonszáma
lakcíme

Kelt:
(legfeljebb 4 nappal a táborozás megkezdése előtt!)
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Ezt az oldalt nyomtasd ki és értelemszerűen kitöltve, keltezéssel ellátva, aláírva hozd magaddal a táborba!

Hozzájáruló nyilatkozat

képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához
a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48 § alapján

A táborozó neve:
születési dátuma:
anyja neve:
lakcíme:
Alulírott a fenti jogszabályi megjelölés alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy nevezett táborozóról a táborban, a tábor ideje alatt képmás (fotó vagy videó)
és/vagy hangfelvétel készüljön az alábbiak szerint:
Felvétel készítésének helye:

Veled Kerek Nyári Tábor 2017 – Ceglédfürdői Diáktábor (2700 Cegléd, Fürdő út 1.) és a táborhoz kapcsolódó külső helyszínek

Felvétel készítésének ideje:

2017. július 7-19.

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom a táboroztató Csörgősipka Egyesület (székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 29. fsz. 1.; nyilvántartási szám: 01-02-0014909; képviseli: Bogdán Attila) jogosultat arra, hogy a felvételt az alábbi okból, célból és helyen felhasználja és nyilvánosságra hozza:

•
•
•

Tájékoztatás
Jó hírnév keltés
Marketingkommunikáció

•
•
•

www.veledkerek.hu
www.facebook.com/veledkerek
Nyomtatványok, szórólapok

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 jogosultat.
18 évnél fiatalabb táborozó törvényes képviselőjének

neve:
lakcíme:

Kelt:

Táborozó (nyilatkozattevő) aláírása
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Személyes forgatókönyv
Idei táborunk témája egyedi és különleges, ahogyan a Guide második oldalán olvashattad:
FILMESÉK. Megsúgjuk: tartozik hozzá még valami, de az egyelőre titok.
Azért, hogy tábor cselekményszerkezete hűen kövesse az oszkárdíjas hagyományokat fontos,
hogy legyen nálad SZEMÉLYES FORGATÓKÖNYV.
 Kérünk tehát, hogy az alábbiaknak megfelelően hozz magaddal:
egy kicsi kerek könyvet, azaz forgató (forgatható) könyvet!
Lehet kerek, szögletes, édes, mogyorós, sírós, nevetős, művész, akció, létező sok szöveggel vagy több képpel. Készítsd el a te forgatókönyved, formai megkötés nincs! Rajzolhatsz, írhatsz, kivághatod...
Három dolgot tartalmazzon:
• Téged!
• Neked mit jelent a kaland?
• Kör vagy kerek.
Röviden: Veled Kerek!

Bonyolultnak tűnik? Segítünk:
BIG HOOK a barátod.
A fordulat új szemszöget kínál.
Vágyakkal élni jó.
Hidd el, hogy nincs korlát!
A döntés változást hoz.
A tét ösztönöz.
Az akarat előre visz.
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