
JELENTKEZÉSI LAP
a Budapest-Törökőri Református Gyülekezet nyári napközis gyermektáborába

A tábor időpontja: 2018. július 23-27 (hétfőtől péntekig)
Helyszíne: Törökőri Református Templom és Gyülekezeti Ház (1087 Bp. Százados út 4.)
A táborba szeretettel várunk minden olyan gyermeket, aki már beszokott az óvodába és 4. életévét már 
betöltötte, ill. még nem kezdte meg az ötödik osztályt és 11. életévét még nem töltötte be.
A jelentkezéshez kérjük, adják meg a következő adatokat:
A gyermek neve: ………..……………………………………………………………………………
Születési ideje: _ _ _ _._ _._ _ Befejezett évfolyama: _ TAJ száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Szülő neve: ………..……………………………………………………………………………
Lakcíme: ………..……………………………………………………………………………
Telefonszáma: ………..……………………………………………………………………………
Szedett gyógyszerek: ………..……………………………………………………………………………
Allergia, gyógyszerérzékenység: ……….……………………………………………………………………
Egyéb betegség: ……………………………………………………………………………………..

A tábor minden nap 9-16 óráig tart (gyülekező 8-tól, ügyelet 17-ig) és három étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) 
foglal magában. Ugyanakkor a program tagolása lehetővé teszi (elsősorban óvodások számára) a csak 
délelőtti részvételt is. Kérem, válasszon az alábbiak közül:

Csak délelőtti részvétel (ebéd nélkül)  (költség: 3 000 Ft)
Délelőtti részvétel, ebéddel  (költség: 6 500 Ft)
Teljes részvétel  (költség: 7 500 Ft)

Szülő aláírása: ……………………………

Kérjük, a kitöltött  jelentkezési lapokat 2018. május 21-ig  juttassák vissza. Június 12-én 18.00-kor szülői
értekezletet tartunk a Törökőri Református Templomban. A tábordíj (lásd a fenti táblázatot) ekkor fizetendő.

További információ: Balássy András lelkipásztor tel.: 06-30-6384719

Tisztelettel: a tábor szervezői
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