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Jelentkezési lap 

Mesék és varázstárgyak a PannKában tábor 

2021.08.09.-2021.08.13. 

 

Jelentkezés: 

Jelentkezni július 26-ig a kitöltött jelentkezési lappal lehet az info@pannka.hu email 

címen. A jelentkezés abban az esetben él, ha július 30-ig a tábor díja befizetésre 

kerül. 

Tábor díja: 

A tábor napi díja, amennyiben a Jelentkező rendelkezik XIII. Kerületi Partner 

Kártyával, vagy diákigazolvánnyal / felvételi igazolással igazoltan kerületi 

tanintézményébe jár, 2500,- Ft/fő/nap + étkezés. 

Ha a Jelentkező nem kerületi lakos és nem kerületi tanintézménybe jár, akkor a 

tábor díja 5000,- Ft/fő/nap + étkezés.  

Étkezés: 

Az étkezés külön fizetendő és az alábbi variációkban kérhető: 

 reggeli+ebéd+uzsonna 1350,- Ft/fő/nap 

csak ebéd: 950,- Ft/fő/nap 

ebéd+uzsonna vagy reggeli+ebéd: 1150,- Ft/fő/nap 

Az étkezés díja hétfőn reggel egy összegben fizetendő be. 

 

Befizetés 

Átutalással  

Kérjük a tábor díját (kedvezményes ár: 12.500.-Ft/fő/hét, teljes ár 25.000,- 

Ft/fő/hét) 2021.07.30-ig szíveskedjenek a Sberbanknál vezetett 14100471-

68749249-04000001 számú bankszámlaszámra elutalni.  

A kedvezményezett: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A megjegyzés rovatba kérjük a 

tábor megnevezését és a gyermek nevét feltüntetni. 

 

mailto:info@pannka.hu
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Készpénzzel  

Készpénzes fizetésre a PannKa Közösségi Térben (1136 Bp., Pannónia utca 18.) 

nyitvatartási időben van lehetőség. 

Lemondás 

A befizetett tábort 15 nappal a tábor kezdete előtt, azaz július 26-ig lehet lemondani 

írásban az info@pannka.hu e-mail címre küldött lemondás útján. Ebben az esetben 

a táborra befizetett pénzt vállaljuk visszautalni.  

Amennyiben megbetegszik a gyermek, akkor 5 napon belül elküldött orvosi igazolás 

alapján, és minimum 2 nap hiányzás esetében utaljuk vissza a hiányzás miatt le nem 

járt napokra számított díjat. 

Érkezés-Távozás 

Kérjük legkésőbb 8.45-ig érkezzenek meg a táborba, és legkésőbb 16.30-ig vigyék 

haza a gyermeket.  

 

 

 

Záradék: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapban az alábbiak szerint közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok gyermekem személyes adatai és saját személyes adataim kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot megismertem és 

elfogadom. 

Hozzájárulok, hogy gyermekemről a tábor során kép- és hangfelvétel készüljön.  

 igen     nem 
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Hozzájárulok, hogy a gyermekemről a tábor során készült a kép- és hangfelvételeket a 
szervező az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználja, internetes 
oldalaira feltöltse. 

 igen     nem 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy az általános táborozási feltételeket és a PannKa Közösségi Tér 

házirendjét megismertem és az azokban foglaltakat a táborban részt vevő 

gyermekemre nézve kötelezőként elfogadom. 

 

…………………………………………………. 

szülő aláírása 

 

 

 

 

 

Szülő adatai: 

Szülő neve  

Anyja neve  

születési helye, ideje  

állandó lakcím  

elérhetőségek: telefonszám, email 
cím 

 

Partner Kártya száma  
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1.Gyermek adatai: 

gyermek neve  

születési ideje  

kér-e étkezést és ha igen, melyiket? 
1. csak ebéd 

2. reggeli+ebéd 
3. reggeli+ebéd+uzsonna 

4. ebéd+uzsonna 

 

van-e ételallergiája, bármilyen 
érzékenysége, követ-e valamilyen 
diétát (glutén, laktóz, diabétesz, 

húsmentes) 

 

 

 

2.Gyermek adatai: 

gyermek neve  

születési ideje  

kér-e étkezést és ha igen, melyiket? 
1. csak ebéd 

2. reggeli+ebéd 
3. reggeli+ebéd+uzsonna 

4. ebéd+uzsonna 

 

van-e ételallergiája, bármilyen 
érzékenysége, követ-e valamilyen 
diétát (glutén, laktóz, diabétesz, 

húsmentes) 

 

 

3.Gyermek adatai: 

gyermek neve  

születési ideje  

kér-e étkezést és ha igen, melyiket? 
1. csak ebéd 

2. reggeli+ebéd 
3. reggeli+ebéd+uzsonna 

4. ebéd+uzsonna 
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van-e ételallergiája, bármilyen 
érzékenysége, követ-e valamilyen 
diétát (glutén, laktóz, diabétesz, 

húsmentes) 

 

 

 

……………………………………………………………… 

szülő aláírása 


