
Jelentkezési lap 

a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (BHKE) 
német nemzetiségi tánctáborába 

2019. június 17. (hétfő) — 28. (péntek) 

 

▢  első hét (06.17-21.) ▢  második hét (06.24-28.) 

Gyermek adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………... 

Születési hely: ………………………………………. dátum …………………………... 

Lakcím: ……………………………………………………………………………… 

TAJ: …………………………….. (sürgős orvosi ellátás esetére) 

Iskola: ▢  SZIA ▢  Egyéb: ……………………………………………………………….. 

Diákig. sz.: ………………………………………. 

 
Szülő adatai (elérhetőségek): 

Név: ……………………………………………………………………………... 

Mobil: ……………………………………………… 

E-mail: …………………………………………….... 

 
Gyermekem egészségi állapotáról az alábbiak szerint nyilatkozom: 

1. Gyermekem fertőző betegségben nem szenved. 

2. ▢  Gyermekem tartós betegségben nem szenved, étel, vagy egyéb érzékenysége nincs. 

▢  Gyermekem az alábbi tartós betegségben szenved: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Kérjük jelölje X-szel! 

Étel (egyéb) érzékenység: …………………………………………………………………. 

 
Tudomásul veszem a hátoldalon felsorolt tudnivalókat. 

Jelen jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok, hogy a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület 

gyermekem fenti adatait, illetve saját adataimat, a személyi adatok védelméről szóló rendelke- 

zések előírásainak betartásával kezelje. 

 

Kelt: ……………………………....., 2019. június …… 

 

 
………………………………………….. 

szülő aláírása 



Tudnivalók 

Helyszín: A BHKE német nemzetiségi tánctáborának helyszíne a SZIA (Széchenyi István Általá- 

nos Iskola, Knáb János u. 60.) táncterme a bejárattal szemben. A gyermekek csomagjait, 

egyéb hozott felszereléseit az egyik tanteremben fogjuk tárolni. 

Itt tartjuk a kézműves foglalkozásokat is. 

Felszerelés: A bokát jól tartó, tiszta talpú váltócipő a táncfoglalkozásokhoz. 

Táncoktató: Bokor Krisztina 

Kapcsolat: tanctabor@budakeszihagyomanyorzo.hu 

Ligetfalvi Judit: +36-30-911-6462 

Ligetfalvi Károly: +36-20-532-5089 

Napirend: 

08.30 Érkezés 

08.30 Reggeli 

09.00 Táncoktatás - Játékos tánc és mozdulat tanítás (két részben, közte kis szünettel) 

11.30 Ebéd 

13.00 Kézműves foglalkozás 

15.00 Uzsonna 

16.00 Foglalkozások vége 

Étkezés: Az étkezést az iskola ebédlőjében oldjuk meg. A reggelit és az uzsonnát helyben készít- 

jük, az ebédet pedig a Stadt étteremből kapják a gyermekek. 

Jelentkezés: 

 Kérjük, lehetőség szerint a tábor előtti héten, egyesületünk székhelyén (Budakeszi, Fő u. 

85.) írassák be a gyermeket. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges. Ezzel nagyban 

megkönnyítjük az első napi foglalkozások elindítását. 

Legkésőbb az első nap reggel 8.00-9.00-ig a helyszínen is van lehetőség a beíratásra. 

 A pályázati támogatás elszámolásához igazolnunk kell a gyermekek tanulói jogviszonyát, 

vagyis azt, hogy iskolába járnak. A SZIA tanulói számára az iskolától közösen kérjük a 

szükséges igazolást. 

Akik más iskolába járnak, azok diákigazolványáról másolatot készítünk. Akinek nincs 

diákigazolványa (elveszett), azok számára az iskolától kell kérni iskolalátogatási igazolást. 

(Ez is lehet több gyerek számára közös.) 

 A beíratás alkalmával ezt a jelentkezési lapot is kérjük kitöltve és aláírva. 

 A beíratás alkalmával kell befizetni a saját hozzájárulást a tábor költségeihez: 

Egy gyermek számára 2 hétre 25 000,- Ft, 1 hétre 15 000,- Ft. 

Második gyermek (testvér) számára 30% kedvezmény. (17 500,- ill. 10 500,- Ft) 

A többi testvér számára ingyenes a részvétel. 

 
A BHKE német nemzetiségi tánctábora az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 

támogatásával valósul meg. 

A támogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közvetíti. 

 

Pályázati azonosító: NEMZ-TAB -19-0180 
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