A pályázat benyújtandó 2021. június 11-én 12 óráig a Törökbálinti Sportközpont recepcióján. Döntés 5
munkanapon belül várható, az eredményről a pályázók a megadott e-mail címen, vagy telefonon kapnak
értesítést. A döntés ellen fellebbezést nem áll módunkban elfogadni.

Pályázati adatlap térítésmentes sporttáborozáshoz
(Törökbálint Sportközpont, Sporttábor)
1.

Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:…………………………………………………………………………………….
Születési neve: ……………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………….
Lakóhelye, tartózkodási helye: ………………………………………………………….
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek
(megfelelő rész aláhúzandó)
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
E-mail címe: …………………………………………………………………………………
A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve:…………………………………………………………………………………….
Születési neve: ……………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
E-mail címe: …………………………………………………………………………………
2.

A kérelmezővel közös háztartásban élő gyermekek száma: ……………………………

3.

Táboroztatást igénybe vevő (csak azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik már elvégezték az első
osztályt):

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………….
Lakóhelye, tartózkodási helye: ………………………………………………………………….
(ahol életvitelszerűen él)
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (9 számjegy): …………………………………………

Köznevelési intézmény neve, ahova a gyerek jár: …………………………………………….
Cím: …………………………………………………………………………………………..
Osztály: ………………………………………………………………………………………
4.

A választott turnus: (megfelelő bekarikázandó, csak egy turnusra lehet pályázni.)
1.
2.
3.
4.
5.

június 21. – 25.
június 28.- július 2.
július 5.- 9.
július 12.- 16.
július 19.- 23.

6.
7.
8.
9.

július 26.- 30.
augusztus 2.- 6.
augusztus 9.-13.
augusztus 16.- 19.

Kérjük, töltse ki a mellékelt, letölthető táborozási jelentkezési lapot. (Nyári sporttábor jelentkezési lap)
5.

A kérés indokoltsága: (megfelelő(k) aláhúzandó (k)
• gyermekét egyedül nevelő szülő
• a háztartásban 3 vagy több gyermeket nevelő szülők
• rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesülő szülők
• speciális élethelyzet, indoka: ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..

6.

………………………………………………………………………………………
Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartáshoz kapcsolódó felhasználásához, valamint az Önkormányzat
szociális osztályán és az iskolában való ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Törökbálint, 2021. június ….
……………………………………….
a kérelmező aláírása
Elbírálás:
1.

Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Iroda véleménye: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
…………………………
aláírás
2.

Polgármesteri döntés:
A kérést elfogadom, …………………………………………………………………
A kérést elutasítom, ………………………………………………………………….

Törökbálint, 2021. június ….

…………………………………
Elek Sándor polgármester

