Transz-Európai Divízió
Nemzetközi Cserkésztábor
TED Pathfinder Camporee
2014. július 25. – augusztus 8.
Hollandia, Ommen

Igazolványkép vagy
azonosításra
alkalmas fotó helye
(1 évnél nem
régebbi)

JELENTKEZÉSI LAP
Cserkész korú (10-15 év)
Rover korú (16-19 év)
Őrsvezető (őv., kcsőv.)
Segédtiszt
Vezetők gyermeke

Jelentkező adatai
Férfi/fiú 

Nő/lány 

Vezetéknév:…………………………………………………………..……………………………...
Keresztnév:……………………………………………………..……………………………………
Állampolgárság:……………..…….….. Születési dátum: _ _ _ _ /_ _ /_ _

Betöltött életkor a Camporee-n:………….……………....................

Utca, házszám:………………………………………......... Város:……………………….… Irányítószám:……........ Ország:............................…..
Beszélt idegen nyelv(ek):………………………………… Tudásszint (kezdő, középhaladó, haladó):……………………………………………..….
Vezetékes telefonszám:………………………………………………………….………..

Mobil:………………………………………….........…..

E-mail:………………………………………………………………..……………..………

Póló méret (S / M / L / XL / XXL):………………..…
(a Camporee ára magába foglalja a költségét)

Zenélsz-e (milyen hangszeren?):……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Csapatod neve:……………………………………………………………………………………… Őrsöd:……………………………………………….
Eddigi táboraid:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fogadalomtétel helye, ideje:…………..………………………………………………………………………………………………………………………
Milyen feladatot tudsz/szeretnél vállalni a kiutazó csapat munkájában? …….………………………………………………………….………………
A buszban milyen tájékon utaznál szívesen, kik mellett? …….……………………………………………………………………………..……………
Egyéb megjegyzés:…………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………

Egészségügyi nyilatkozat
Háziorvos neve:…………………..…………………………….………....

Telefonszám (háziorvos):…………………………………......

Háziorvos/rendelő címe:………………………………………………………………………………………………………………………..................
Háziorvos/rendelő e-mail címe:…………………......………………………………………………………………………………………………..….
 Gyermekem rendelkezik Európai Egészségbiztosítási Kártyával
 Még nem rendelkezik Európai Egészségbiztosítási Kártyával, de már megigényeltem
TAJ-szám:…………………………………
Kérem, x-szel jelölje be, a gyermekére jellemzőket:
Szív probléma

Utazási rosszullét 

Asztma 
Ájulás 

Epilepszia  Cukorbetegség 
Bőrbetegség 
Ágybavizelés  Legutóbbi Tetanusz oltásom dátuma: _ _ _ _ / _ _ / _ _

Kérem, írja le gyermeke korábbi vagy jelenlegi betegsége(i)t vagy egészségügyi problémá(i)t, melyről tudnunk kell (folytassa egy pótlapon,
ha szükséges)!
…………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………

Szed-e gyermeke bármilyen gyógyszert (asztmára, allergiára, ..)?

Igen  Nem 

Kérem, adja meg az általa szedett gyógyszer(ek) nevét és adagolását! Ha 18 éves még nem múlt el, akkor ezt/ezeket adja oda vezetőjének
megfelelő jelöléssel (név, panasz, adagolás,..)!
…………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………………..
Gyermeke allergiás? Ha igen, kérem, írja le mire (növény, állat, gyógyszer, vakcina)!

Igen  Nem 

…………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..
A tábor étkeztetése vegetáriánus lesz. Gyermeke rendelkezik-e étel allergiával? Ha igen, mire?
Igen  Nem 
…………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..
Gyermekének vannak-e viselkedési zavarai? Ha igen, kérem, ossza meg velünk:
…………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………..

Vészhelyzet esetén értesítendő személy
Vezetéknév:………………………………………………………..…… Keresztnév:……………………..………………………….…………………
Jelentkezővel való viszonya:………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Utca, házszám:……………………………………......... Város:……………………….… Irányítószám:……........ Ország:...............................…..
Munkaidőben értesítendő telefonszám:……………………………….…..
Munkaidőn kívül értesítendő telefonszám: ………………………………..

E-mail:…………………………………………………………..

Egészségügyi beleegyezési nyilatkozat
(szülő vagy gondviselő tölti ki, ha a jelentkező nem töltötte még be 18. életévét)

Beleegyezik-e Ön, hogy gyermekét egészségügyi gondozásba vegyük, amennyiben telefonon vagy egyéb módon nem tudjuk elérni?
Aláírásával beleegyezik, hogy gyermekét bármilyen szükséges egészségügyi gondozásba vegyék, illetve felhatalmazza a felelős vezetőt,
hogy szükség esetén közbenjárjon, aláírjon.
Aláírás:…………………………………………………………………................….

Dátum:…………………………………………

Egyéb programbeli tevékenységhez való hozzájárulás
(szülő vagy gondviselő tölti ki, ha a jelentkező nem töltötte még be 18. életévét)

Gyermeke biztonságosan tud úszni?

Igen  Nem 

Képes 50 métert úszni?

Igen  Nem 

Az élővízben (folyó/tó) tanúsított viselkedése tudatos és megbízható? Igen  Nem 
A további tevékenységekről a már létrehozott levelező listáról (camporee_hollandia_2014@lev-lista.hu) értesülhet. Ha még nem
tagja, kérem, adja meg e-mail címét!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ha időközben felmerül olyan tevékenység, melyben nem szeretné, hogy gyermeke részt vegyen, kérem, jelezze őrsvezetőjének!

Fényképezési beleegyezés
A jelenlegi gyermekvédelmi szabályozások alapján szükséges, hogy beleegyezését kérjük, miszerint kiadható olyan fénykép vagy videó
melyben gyermeke szerepel. Neveket nem teszünk, személyazonosságot nem adunk ki. A képen csak az tudja majd azonosítani a
gyermeket, aki ismeri.
Igen  Nem 

Egészség- és utasbiztosítás
 Magam kívánom intézni a saját egészség- és utasbiztosításomat, melyhez tartozó dokumentumokat mellékelni fogom az utolsó fizetési
határidőig (február 15.)
 A kontingens által megkötött egészségügyi- és utasbiztosítást kívánom igényelni

Szülő/Gondviselő beleegyezése
(szülő vagy gondviselő tölti ki, ha a jelentkező nem töltötte még be 18. életévét)

Aláírásommal beleegyezem, hogy gyermekem részt vegyen a táborban és annak programjain. Kivételt képeznek azon tevékenységek,
melyeket a fentiekben már – esetleg – jeleztem. Bármilyen itt megadott információ változása esetén az őrsvezetőt értesíteni fogom.

Aláírás:…………………………………………………………………................….

Dátum:…………………………………………

Vállalom, hogy a Camporee ideje alatt részt veszek a programokon, és tiszteletben tartom a szervezők által elvárt viselkedési normákat.
Heti rendszerességgel figyelemmel kísérem a honlapot/lev.listát, időben teljesítem a vezetőim által adott feladatokat, és a befizetési
kötelezettségeket. Tiszteletben tartom a cserkészetben megismert értékeket (Tízparancsolat, Cserkésztörvények). Tudomásul veszem,
hogy a fentiek be nem tartása a kontingensből való kizárásomat vonhatja maga után.
Résztvevő aláírása:

Aláírás:…………………………………………………………………................….

Dátum:…………………………………………

A jelentkezés és a befizetések menete
Jelentkezési határidő: 2013. december 31., 23:59
Jelentkezés feltétele:
 Kitöltött jelentkezési lap és 10.000 Ft befizetése számlára, vagy készpénzben a csapat pénztárosának.
 Valamint levelező lista tagság, és fontos, hogy az e-mail-ek rendszeresen legyenek olvasva.
Számlaszám: Raiffeissen: 12094002-00044108-00600007 (tulajdonos: Bekő Zoltán, aki a Camporee kontingens
parancsnokhelyetteseként szedi a pénzt)
 2013. december 15-ig még 30.000 Ft-tal kell bővíteni az eddigi befizetést. Eddigre már 40.000 Ft-ot fizetett be a
jelentkező.
 Ha valaki 2013. december 15. és 31. között jelzi részvételi szándékát, neki egyből le kell tennie 40.000 Ft-ot!
 2014. január 15-ig 10.000 Ft-tal kell bővíteni az eddigi befizetést. Eddigre már 50.000 Ft-ot fizetett be a jelentkező.
 2014. február 15-ig 20.000 Ft-tal kell bővíteni az eddigi befizetést. Eddigre már 70.000 Ft-ot fizetett be a jelentkező. :)
Ha valami különleges probléma adódna a befizetési határidők betartását illetőleg, akkor kérem, keresse fel a megbízott
pénzügyes vezetőt.
Várólista:
Ha valaki 2013. december 31-e után jelzi felénk részvételi szándékát, ő várólistára kerül, melyről csak úgy kerülhet a
kontingensbe (a ténylegesen kiutazók közé), ha valaki visszamondja a helyét a buszból.
Visszamondás:
Ne mondd vissza! :)
Ha addig mondod vissza a jelentkezésedet, míg semmilyen kiadásba nem vertük még magunkat, akkor a befizetett összeged
teljes egészében visszakapod.
Ha már volt kiadás, de van valaki a várólistán, aki helyetted szívesen jönne és ő teljes egészében leteszi az addigra előírt
befizetendő összeget, akkor visszakapod teljes egészében az általad befizetett összeget.
Ha már volt kiadás, és nincsen senki sem a várólistán, akkor az összes kiadás rád eső részét nem tudjuk már visszafizetni.

Szülő/Gondviselő beleegyezése
(szülő vagy gondviselő tölti ki, ha a jelentkező nem töltötte még be 18. életévét)

Aláírásommal beleegyezem, hogy a fent említett befizetési határidőkhöz tartani fogom magam. A visszamondás feltételeit tudomásul
veszem.

Aláírás:…………………………………………………………………................….

Dátum:…………………………………………

Résztvevő aláírása:

Aláírás:…………………………………………………………………................….

Dátum:…………………………………………

