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Tájékoztató a táborról 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idén nyáron háromnapos tábort szervez 

olyan középiskolások számára, akiket érdekelnek a Műegyetem képzései és reál tantárgyakból 

tanulmányi eredményeik kiemelkedőek. 

A tábori programok során a diákok hallgatói szemszögből is, és kötetlen beszélgetések keretében 

ismerhetik meg a Műegyetem karait, képzéseit, valamint felkészítést kapnak az egyetemi életre 

készségfejlesztő tréningeken keresztül (pl: kommunikációs készségfejlesztés, időgazdálkodás). A 

tábor saját strandján, tábortüze mellett a balatoni nyár élményei segítik a hallottak feldolgozását, a 

tréningek fáradalmainak kipihenését. 

A tábort a Műegyetem hallgatói, oktatói és trénerei szervezik és a programokat is ők vezetik. 

A tábort az idei évben két alkalommal rendezzük meg: 

 2018. június 18-20. (hétfő-szerda) és 

 2018. június 25-27. (hétfő-szerda) között. 

Egy-egy tábor időpontra 50 főt várunk. Az elhelyezés 2-6 ágyas szobákban, fürdő és mosdó az 

épületben. 

A Balatonlellei Ifjúsági Tábor helyszíne: 8638 Balatonlelle, Köztársaság út 65. 

A vízparti tábor helyszíne közvetlenül a vonatállomás (Balatonlelle felső) mellett található. 
 

Mennyibe kerül? 

A részvétel - az utazást kivéve – ingyenes (ebben benne van a szállás, a napi háromszori étkezés, 

részvétel a tréningeken, csapatépítőn és egyéb BME által szervezett programokon), ugyanakkor 

előzetes regisztrációhoz kötött. 

A táborba egyénileg érkeznek a diákok. Kérjük, jelentkezéskor számoljanak az (oda- és vissza) 

utazás megszervezésének idejével és költségeivel! 

Jelentkezés 

A táborra jelentkezni az alábbi online felületen lehet: https://goo.gl/forms/t1ulwSUDyLXxVvE33  
2018. május 31-ig. Jelentkezéseket táboronként az első 50 főig tudunk fogadni. 

Az online jelentkezést követően az érintetteknek email küldünk a részletes programtervről, a tábor 

megközelítésének részleteiről, és a további tudnivalókról. 

A táborban részt venni jóváhagyott, aláírt szülői nyilatkozat bemutatásával lehet, valamint 

kötelező a Házirend megismerése és betartása. A táborra kizárólag annak teljes idejében lehet részt 

venni, kérjük, azok jelentkezzenek, akik ezt vállalják.  
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Szülői felelősségvállalási nyilatkozat 
 

 

Alulírott,  ___________________________________  (szülő, törvényes képviselő neve) 

lakhely:  ____________________________________ , 

szig.szám: __________________________________  ezennel hozzájárulok, hogy  

 ____________________________  nevű,  ___ éves gyermekem részt vegyen a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem, Kancellária, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósága által szervezett 

BME Nyári táborában (helye: 8638 Balatonlelle, Köztársaság út 65., ideje: 2018. június 18-20. / 

2018. június 25-27.). 

 

Gyermekem részére a tábor időtartamára felelősség- és balesetbiztosítást kötök, az esetleges 

sérülésből, értéktárgyak elvesztéséből (óra, mobiltelefon, igazolványok, iratok, kulcsok, készpénz, 

bankkártya, ékszerek stb.) eredő kár megtérítése iránt a biztosítóhoz fordulok, ilyen igénnyel a 

táborszervezőkkel szemben nem lépek fel.  

Gyermekem figyelmét felhívom arra, hogy a tábor vezetőinek kéréseit és utasításait tartsák be, 

illetve felelősségteljes viselkedésével segítse a BME jó hírnevének megőrzését. 

Gyermekem oda- és visszautazásáról gondoskodom, tudomásul veszem, hogy amennyiben 

gyermekem a tábort elhagyja, úgy azt saját felelősségére teszi. 

Kijelentem, hogy gyermekem a táborban, annak időtartama alatt végig, annak teljes idejében vesz 

részt, részvételét legfeljebb elháríthatatlan okból szakítja meg. Amennyiben gyermekemmel nem 

várt esemény történik a tábor időtartama alatt, az alábbi telefonszámok valamelyikén a nap 

bármely szakában elérhető vagyok, így kérem, azon értesítsenek: 

 

Telefonszám1: _________________________ Telefonszám2: ___________________________  

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a programokat, 

a tábor használatát, ill. társai testi épségét többszöri figyelmeztetés ellenére is veszélyezteti, a 

táborból kizárható. Ebben az esetben – a szervezők közlésétől számított nyolc órán belül – 

gondoskodom gyermekem elszállításáról. A gyermekem által okozott anyagi károkat megtérítem. 

 

Aláírásommal a fent megfogalmazottakat elfogadom és a nyilatkozatot ennek értelmében írom alá! 

 

 

Kelt.:  __________________ , 2018.  ________ hó  __ nap 

 

 

 

 

 _____________________________________  

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 
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Szülői nyilatkozat1 
 
Tábor ideje:   2018. június 18-20.     2018. június 25-27. 

 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot legkésőbb a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort 

szervezőnek, táborvezetőnek. 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve):  ______________________ Anyja neve:  ________________________  

 

Táborozó születési helye, ideje:  _______________________________________________________  

 

Táborozó lakcíme: 

 ____  ir.szám  __________________  település  _________________ (utca, út, stb)  ___  házszám 

 

Gyermekemen nem észlelhetők az alábbi tünetek: 2 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

 valamint gyermekem tetű-, és rühmentes. 

 

Gyógyszer allergia:  nincs  van:  ________________________________  

Étel allergia:  nincs  van:    

Gyermekem speciális szükséglete:  nincs  van:   

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve:  _____________________  

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 ____  ir.szám  __________________  település  _________________ (utca, út, stb)  ___  házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36  __________  

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2018. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt.:  ____________________ , 2018.  __________ hó  ___ nap 

 

 ___________________________________  

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

                                                      

1 Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján szülői nyilatkozatot tölt 

ki és aláírásával igazolja, hogy gyermeke a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a 

gyermek közösségbe engedhető. Szervező ezen nyilatkozat hiányában a Táborban történő 

részvételt megtagadja. 
2 Egy hétnél nem régebbi orvosi igazolással alátámasztva. 


