
Jelentkezési lap 
XXI. Nyári Bentlakó Ifjúsági Kézműves Tábor 

Ipolyszalka – TÁJHÁZ    2021.  
 

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsék ki! 
 

1. turnus – 2021. július 04 - 11.  

2. turnus – 2021. július 18 – 25.  

3. turnus – 2021. augusztus 08 - 15. 

   

A táborozó neve: 

A táborozó születési ideje, helye: 

A táborozó lakcíme: 

 

 

Otthoni telefon (szülő telefonszáma): 

A táborozó egészségi állapota: megfelelő  nem megfelelő 
Szed-e gyógyszert: igen (milyet?)     nem 
Allergiás-e valamire:  igen (mire?)     nem 

 
Az ár (150Eur/53.000Huf) tartalmazza: 
Elszállásolás: a Tájház 2 padlás szobájában, matracokon. 
Étkezés a Tájházban: napi 4 étkezés – reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora. 
Kérjük, hogy a gyermek hozzon magával hálózsákot, lepedőt és párnát az 
alváshoz, pólót a batikoláshoz, esetleg valami számára különlegeset a 
gravírozáshoz, fürdőruhát, valamint sapkát a Nap ellen. 
 
Amennyiben utalni szeretnék az összeget, kérjük, a megjegyzés rovatba írják be a 
gyermek nevét és a turnus számát. Köszönjük! 
Ipeľské kultúrne a turistické združenie - Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság 
IBAN: SK08 0900 0000 0002 4100 8484 
BIC: GIBASKBX 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok helyesek: 
 
  ___________________________  
 
 a szülő aláírása  
Ipolyszalka, 2021. 
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