
 
  PÁLYÁZATOS!                  Nyári sporttábor jelentkezési lap   Sorszám: 

/Kérjük olvashatóan kitölteni!/ 

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………  
Szül. idő: …………………………………….. Gyermek kora:…………………………..éves 
Szülő, gondviselő neve: ………………………………………………………………………….  
Címe: ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefonszám 1.: ………………………………..  Telefonszám 2.: …………………………. 
/amin napközben is el tudjuk érni!/ E-mail cím: ………………………………………………………….. 
Gyermek TB kártyaszáma: …………  ……………  …………… 
Választható turnusok: Kérjük a kiválasztott időpontot bekarikázni! 

1. június 29 – július 03.  6.   augusztus 03 – augusztus 07. 
2. július 06 – július 10.  7.   augusztus 10 – augusztus 14. 
3. július 13 – július 17. 
4. július 20 – július 24. 
5. július 27 – július 31. 

                             A napi két edzés közül az egyik úszás, a másik a választott sportág.  
Úszás tudásszint: /kérjük a megfelelőt aláhúzni!/  

1. haladó                                                                                     3. középhaladó kisvizes 
2. középhaladó mélyvizes                                                        4. kezdő                                                             

  
Választott sportág:   /Kérjük a megfelelőt aláhúzni!/   Választott sportág tudásszintje: 
Kispályás labdarúgás 
Kosárlabda        kezdő 
Tenisz 
Tánc, aerobic        középhaladó 
Lovaglás  (+14.000,-) 1-6. hétig 
Vívás   1-6. hétig     haladó 
Kézilabda   2.,3.,4. héten 
Második választott sportág:  ………………,  tudásszintje:  kezdő       középhaladó    haladó  
/Kérünk, írjon be 2. választott sportágat, tudásszintet, ha az elsőre nincs elég jelentkező erre osztjuk be gyermekét!/ 
 
A gyermek esetleges betegségei, allergia, egyéb /diétás étkezés igényléséhez szakorvosi igazolás szükséges/ : 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
A gyermekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók, kérések: ……………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hozzájárulok, hogy gyermekem 16 órakor hazamehet egyedül.: 
                                                                                                                 ……………………………………………………… 
                                                                                                                               Szülő aláírása 
 
Csak kísérettel! Ki viheti el a gyereket? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/Csak a megnevezetteknek adjuk át a gyermeket!/                                                                                                              
                                                                                        ………………………………………………………. 
                                                                                                                        Szülő aláírása 
 
A házirend szabályait megismertem, elfogadom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem nem tartja be a házirend szabályait, 
fegyelmi vétség alapján a táborból kizárásra kerül. /Költség visszatérítés nélkül!/A jelenleg is zajló koronavírus járványra való tekintettel a 
kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésének hiányában a tábor időtartama, kezdő- és befejező dátuma megváltozhat, ezért 
lehetőséget biztosítunk másik turnusra való átíratkozásra, vagy a már befizetett tábori díjat kérésre a Törökbálint Sportközpont átutalással 
visszatéríti.  
□ Hozzájárulok, hogy a megadott adataimat a táborokkal kapcsolatos információküldésre felhasználják. 
□ Nem járulok hozzá, hogy a megadott adataimat a táborokkal kapcsolatos információküldésre felhasználják.  
A jelentkezéssel elfogadom, hogy a táborról készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában gyermekem 
szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kérek. A Törökbálint Sportközpont mindenkori járványügyi szabályzását maradéktalanul 
betartom. 
A jelentkezést befizetésekor tudjuk elfogadni. A tábori tájékoztatót átvettem az abban leírtakat tudomásul veszem. 
2020. …………………………..                                                ………..…………………………………. 
                                                                                                                                      Szülő aláírása 



 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 
Kód:  ………………………………… (recepciós tölti ki)   
 
Gyermek neve: …………………………………………………………………   
Szülő, gondviselő neve: ……………………………………………………………………………….. 
 

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  
HOZZÁJÁRULOK 

hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a 
CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
SZÉKHELY: 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-184207 
ADÓSZÁM: 25814460-2-13 
KÉPVISELŐ NEVE: Konrády Ildikó ügyvezető igazgató 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
NEVE: Kovács Péter 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 
ADATKEZELÉS CÉLJA:  Házirend szabályainak betartása,,az ügyfél egyértelmű beazonosítása, az ügyfelekkel 

való kapcsolattartás biztosítása 
Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben:  
A Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása a regisztrációs adatlap 
kitöltése és aláírása által.  
Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz 
(kiskorú esetén a gondviselő), hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.  
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati 
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.  
A kezelt személyes adatok köre: „NYÁRI PÁLYÁZATOS SPORTTÁBOR JELENTKEZÉSI LAP”-ban leírtak szerint:. név (a szülő és 
a gyermek neve), lakcím, telefonszám, email, TAJ szám, egészségügyi adatok(életvédelmi célból. Pl.: allergia) 
Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye: 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. 
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig. 
 Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes 
adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli 
határ nélküli visszavonásához (elérhetőség: tbskadatvedelem@torokbalint.hu e-mail cím, vagy a 2045 Törökbálint, Óvoda 
utca 6.), illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás 
található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban, illetve jelen dokumentum melléklete szerint. 

A Törökbálint Sportközpont adatkezelési tájékoztatóját megismertem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 
 
Kelt, 20___ év _________ hónap _____ nap 
 

       _________________________ 
        nyilatkozattevő 
        
Az átláthatóság és az elszámoltathatóság érvényesítése végett ezzel a nyilatkozattal igazolható, hogy az érintett az 
adatainak kezeléséhez való hozzájárulást megadta, illetőleg a jogairól való szükséges tájékoztatást megkapta.   



 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Nyári pályázatos sporttábor igénybevételéhez 

 
Jelen adatkezelési tájékoztató a Sportközpont „Nyári pályázatos sporttábor” igénybevételéhez kapcsolódó 
személyes adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési 
tájékoztatót megtekintheti a www.tbsk.hu oldalon. 
A Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft, mint üzemeltető az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek 
betartása mellett végzi: 
 
 1. Az adatkezelő megnevezése 
Adatkezelő: Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
székhely: 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. 
képviseli: Konrády Ildikó ügyvezető igazgató 
cégjegyzékszám: 13-09-184207; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
adószám: 25814460-2-13 
honlap: www.tbsk.hu 
e-mail: tbskadatvedelem@torokbalint.hu 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
A személyes regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az 
Adatkezelő nem felel. 
2. Az adatkezelés célja: 

A nyári pályázatos sporttábor mint szolgáltatás teljesítése 
az ügyfél egyértelmű beazonosítása 
az ügyfelekkel való kapcsolattartás biztosítása  

3. Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintettek hozzájárulása a „Nyári pályázatos sporttábor jelentkezési lap” kitöltése és aláírása által.(kiskorú esetén a szülő 
hozzájárulása.) Ebben az esetben az adatkezelés a Nyári pályázatos sporttábor mint szolgáltatás igénybevételével függ 
össze, az   adatkezelő a programokon való részvételhez, valamint a számviteli bizonylatkiállításához szükséges mértékben 
vesz fel és kezel személyes adatokat. Ezen adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatás teljesítése és ezt megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 
A jelentkezési lap kitöltésének megtagadása esetén a nyári sporttábor, mint szolgáltatás nem vehető igénybe.  
 
4. A kezelt adatok köre: „Nyári pályázatos sporttábor jelentkezési lap”-ban leírtak szerint:. név (a szülő és a gyermek neve), 
lakcím, telefonszám, email, TAJ szám, egészségügyi adatok (életvédelmi célból. pl.: allergia), kisérő nevek (ki viheti el a 
gyermeket?) 
5. Az adatkezelés időtartama:  
Adatait kizárólag addig tároljuk, ameddig Ön vissza nem vonja hozzájárulását az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával 
és ha ez nem mond ellent a hatályos törvényeknek. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen 
törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: 
A regisztrációval kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. 
 
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 
Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig 
és mértékben ismerhetik meg. 
 
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és 
titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek, ill. külföldre nem történik. 
• Gondoskodunk az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mint szoftver, mint hardver 

eszközök tekintetében. 
• Ellátjuk az általunk kezelt adatállományokat számítógépes vírus védelemmel. 
• Gondoskodunk az informatikai rendszer eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni 

védelemről. 
• Megtesszük a szükséges óvintézkedéseket a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében, különösen a fizikai 

biztonság (zárt szekrényben való tárolás), illetve tűzvédelem tekintetében. 
 
9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak 
kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az 
Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). 
Jogairól részletes tájékoztatást a www.tbsk.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve az 
tbskadatvedelem@torokbalint.hu e-mail címre, vagy a 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. címre küldött tájékoztatást kérő 
levele útján kaphat. 



 
Nyári pályázatos sporttábor tájékoztató! 

 
Kérjük, hogy gyermeke érdekében ezt a tájékoztatót gondosan olvassa el és őrizze meg! 

Köszönjük segítségét! 
 

2020. június 29-től nyári sporttábort szervezünk általános iskoláskorú gyermekek részére. 
A gyerekek napi egy edzésen a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek 
megfelelő csoportokban. A köztes időben egyéb sportjátékokat /ping-pong, íjászat, strandfoci, strandröplabda, 
stb./ kézműves foglalkozást és egyéb élményfoglalkozásokat biztosítunk a gyerekeknek az uszoda közönségétől 

elzárt területen, kis csoportokban. Az úszásoktatás és a pancsolás az uszoda területén lesz, minden esetben 
csoportonként két felügyelő kíséretével. 

 
Gyerek az uszoda területén felügyelet nélkül nem közlekedhet, tartózkodhat! 

 
A tábor hétfőtől-péntekig reggel 8-16 óráig, ügyeletet reggel 7-től, délután 17 óráig tartunk. 

Gyülekezés az iskola aulában /Törökbálint, Óvoda u. 6./ Kérjük a tisztelt szülőket, az időpontokat tartsák be, 
főleg délután időben jöjjenek gyermekükért! 

A tábor ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működik. A hétfői érkezéskor kell leadni az „egészséges közösségbe 
mehet” szülői nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új nyilatkozat, de megszakított 

részvételnél igen.   
A tábordíj tartalmazza: a napközbeni felügyeletet, a sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős tevékenységeket, 

és az étkezést.  
Étkezés: A napi háromszori étkezés a helyszínen biztosított.  Hét közbeni lebetegedés esetén díjat nem tudunk 

visszatéríteni, de az étel elvihető saját ételszállító edényben. 
Kérjük, a gyerekek egy saját, megjelölt műanyag poharat hozzanak magukkal! 

 
Öltözet: napközben kényelmes, /időjárásnak megfelelő/ valamint a választott sporthoz szükséges felszerelés. 
Tornacipő minden gyermeknek kötelező! A sportcsarnokba csak utcán nem használt tiszta talpú sportcipőben 
lehet belépni. Egyéb elengedhetetlen felszerelések: papucs, törölköző, 2 db fürdőruha. Saját hajszárítót nem 

lehet használni. 
Kérjük, a gyerekek ne hozzanak magukkal elektromos eszközöket /telefon, tablet, stb./ egyéb értéktárgyakat 

/ékszer, drága játék/, mert ezekért nem vállalunk felelősséget! 
A gyermekeket 15-20 fős csoportokba osztjuk be. Hétfői napon a csoportnak megfelelő karszalagot kapnak. A 

karszalag használata a tábor ideje alatt kötelező! Amennyiben a gyermek leveszi a karszalagot, reggel a 
belépésnél meg kell vásárolni és fel kell tenni az újat. Napközben csoportonként 2 felügyelő tanár foglalkozik a 

gyerekekkel. Az edzéseket szakedzők, testnevelő tanárok, az egyéb foglalkozásokat szakképzett nevelők tartják.  
 

Jelentkezési lapot a Sportközpont recepcióján kérhet, interneten az Önkormányzat és a  Sportközpont 
honlapjáról lehet letölteni. www.torokbalint.hu , www.tbsk.hu 

                                                    Sikeres pályázat esetén a táborozás költségét az Önkormányzat biztosítja!  
                                                         A lovaglás: + 14.000,- /fő/ hét szülői befizetés esetén vehető igénybe.  

 Befizetés: A Sportközpont recepcióján készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi pihenőkártyával. Jelentkezni 
lehet a recepciónál 2020. május 19-től. Gyermekenként annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány hétre 

befizetnek. 
Kérjük, hogy legkésőbb a választott turnus előtti szerdáig fizessen be, mert csak ez esetben tudjuk 

megrendelni az étkezést! Köszönjük! 
Mindent megteszünk annak érdekében, ha gyermeke nem tud részt venni a befizetett turnusban, hogy a családot a legkisebb veszteség 

érje, azonban a szervezéssel kapcsolatos vissza nem nyerhető költségek miatt csak az alábbi lehetőségekre van mód:   
- betegség esetén, későbbi turnusba áthelyezés /orvosi igazolás leadása szükséges, az étkezést arra a hétre is ki kell fizetni/.  

- amennyiben az áthelyezés nem megoldható, az étkezési díjat nem tudjuk visszatéríteni /az étel saját ételhordóban elvihető./  
- másik gyermek részére történő átruházás lehetséges, minkét gyermek szüleinek kérelmével, amit írásban kell elküldeni  

baum.katalin@torokbalint.hu e-mail címre. Új jelentkezési lap kitöltése szükséges.   
- a befizetett turnust megelőző szerdáig jelzett lemondás esetén 80 % visszatértés, ezt követően legkésőbb a tábor megkezdése előtti napig 

50 %-os a visszatérítés mértéke. A tábor első napjától nem tudunk lemondást elfogadni, visszatérítésre nincs mód.  
A lemondást kérjük írásban jelezze baum.katalin@torokbalint.hu e-mail címre, a visszatérítést a beérkezést követő 5 munkanapon belül 

tudjuk visszafizetni a fentiekben leírtak szerint. /formanyomtatványt a lemondáshoz  recepción és a tbsk.hu honlapon talál/   
Konrády Ildikó főszervező 

Egyéb információk: 06 23 222-360 /recepció/  
Mészáros Krisztina 06 20 626 1211 (meszaros.krisztina@torokbalint.hu) 

 

http://www.torokbalint.hu/
http://www.tbsk.hu/
mailto:baum.katalin@torokbalint.hu
mailto:baum.katalin@torokbalint.hu

