
Szülői nyilatkozat táborozáshoz 2021 
19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján 

A kitöltött nyilatkozatot a tábor kezdőnapján kell átadni a tábort szervező vezetőnek 
 

1.   A gyermek neve: ………………………………………………………………….…………… 
2.   A gyermek születési dátuma: …………………………………………………….…………… 
3.   A gyermek lakcíme: …………………………………………………………………………… 
4.   A gyermek anyjának neve: ……………………………………………………….……………… 
5.   A gyermek TAJ száma: …………………………………………………………………………… 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, 
bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, száraz köhögés. 

Gyermekem nem érintkezett az elmúlt 2 hétben diagnosztizált koronavírusos beteggel. 
Nyilatkozom, hogy gyermekem egészséges, tünetmentes, közösségbe mehet. 
  Gyógyszer allergia:.…………………………..……………………………..............……………………… 
Egyéb étel érzékenység (liszt, cukor etc.):………………………………..………………..………………. 
Egyéb az egészségével kapcsolatos tudnivaló:……………………….………………….…………………. 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: …………………………………………………………. 
Tájékoztatjuk, hogy a nyári táborba való jelentkezéssel kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, 
Bohóchal Egyesület Házirendjét és Adatkezelési tájékoztatóját, mely megtalálható: Bohóchal Egyesület 
(bohochal.hu) illetve az emailben kiküldött tábori tájékoztatóját. 
Kijelentem, hogy gyermekemet minden esetben érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező családtag 
kíséri és viszi el a táborba/ból. 
 

Nyilatkozat Fénykép készítéséhez 
 

A gyermek törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a Bohóchal Egyesület nyári táborában a résztvevőkről fénykép, 
felvétel készülhet a programok keretén belül Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ezeknek a Bohóchal Egyesület 
nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Bohóchal Egyesület népszerűsítésével kapcsolatos 
elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek 
során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen 
nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel Az adatkezelés az adat megadásá- 
nak időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII tv 
(Infotv ) 5 § (1) bek a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2021. évi, …………………….hó …..napjától ……….napjáig tartó 
Bohóchal Egyesületi nyári táborozásához adtam ki. 
 
Nyilatkozó lakcíme:……………………………………………………………………………………………. 
 
2021 ..………….………hónap ................... nap 

 
……………………………………… 

                                                                                                 nyilatkozatot kiállító aláírása 
Jogszabályi hivatkozások: 

• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény. 

Az Adatkezelési tájékoztató megtalálható a bohochal.hu weboldalon. 


