
Adatlap1 
 

Kedves Szülők! Minden résztvevő gyerekre összesen 1 db adatlapot kell kitölteni és az első 

napon, amikor a gyerek a nyári napközibe érkezik, a helyszínen leadni!  

 

A gyermek neve:  ................................................................................................................. 

Születési hely, idő:  .............................................................................................................. 

Szülő, gondviselő neve:........................................................................................................ 

Telefonszám /napközbeni/: Apa: …………………………………Anya  .............................. 

Lakcím:  ............................................................................................................................... 

Táborozó TAJ száma:…………………………………………………. 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a gyermeken nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

1. láz, 2. hőemelkedés, 3. légszomj, 4. nehéz légzés, 5. torokfájás, 6. köhögés, 7. hányás, 8. hasmenés, 

9. fejfájás, 10. általános gyengeség, 11. végtagfájdalom, 12. bőrkiütés, 13. sárgaság, 14. egyéb 

súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, 15. váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, 

valamint gyermekem tetű-, serke- és rühmentes. 

Nyilatkozom továbbá, hogy sem a gyermekem, sem a vele egy háztartásban élők nem kerültek 

szoros kapcsolatba az elmúlt 14 napban megerősítetten vagy valószínűsítetten új 

koronavírussal fertőzött személlyel. 

 

A gyermek délután egyedül megy haza?   IGEN  NEM 

Ha igen, hány órakor engedhető el?  ....................................................................... 

Ha nem, kivel (kikkel) engedhető haza? ................................................................. 

Hánykor jönnek a gyerekért?  ................................................................................. 

 

Mely napokon igénylik a felügyeletet? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

Úszni tud, mély vízbe mehet  Úszni nem tud, mély vízbe nem mehet 

 

Rendszeresen szedi a következő gyógyszert:  ....................................................................... 

Allergiás a következőre:  ...................................................................................................... 

 

Az aláírásommal hozzájárulok ahhoz is, hogy abban az esetben, ha a nyári napköziről írott 

vagy televíziós tudósítás készül, nem emelek kifogást gyermekem szereplése ellen. 

Aláírásommal nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem, és benne foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 

Ajka, 2021. ..........hó ..... nap    

    nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása, telefonszáma:  

 

Aláírás: ------------------------------------------ 

 

      Tel: ------------------------------------------- 

                                                        

1. 1 Tudomásul veszem, hogy az Adatlapon szereplő adatokat a Város Intézmények Működtető Szervezete (8400 Ajka, 

Sport utca 2/C.) Képviselő: Kovácsné Győri Zsuzsanna, Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Csapó Csilla az adatokat 

Jáger Pálné és Kiss Enikő kezeli, továbbá tudomásul veszem, hogy a Személyi adatok tárolása a Szerződésből eredő 

jogok, és kötelezettségek elévüléséig tartanak. 

2. Esetleges, az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértés esetén panaszommal élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) 


