
JELENTKEZÉSI LAP 2022. NYÁRI TEMATIKUS HETEK – KÖLYÖKHÁZ ALAPÍTVÁNY  

Gyermek neve: 
  

A nyári programok adatlapját 
2022.05.31-ig kérjük eljuttatni a 
Kölyökház Alapítványhoz 
személyesen vagy az 
info@kolyokhaz.hu e-mail címre 
elküldve. 
Későbbi jelentkezést akkor tudunk 
elfogadni, ha marad férőhelyünk a 
05.31-i jelentkezések után. 
 
 
  

Születési helye, ideje: 
  

TAJ száma: 
  

Állampolgársága: (ha nem magyar 
állampolgár)   

Állandó lakcíme: 
  

Tartózkodási helye: (ha eltér az 
állandó lakcímtől)   

      
Édesanya neve: 

  
Nyári programok díja:  
30.000 Ft/hét/fő 2022.05.31-ig 
történő jelentkezés és 2022.06.10-ig 
történő befizetés esetén.  
Kedvezmények: 
2 vagy több program választása 
esetén 5% programonként. 
Testvéreknek 5% kedvezmény. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Áraink 06.10 utáni befizetés esetén 
növekszenek: 33.000 Ft/hét 06.30-
ig, 36.000 Ft/hét későbbi befizetés 
esetén. 
 
Ezen időszakokban történő 
jelentkezés és befizetés esetén 
árkedvezményt nem biztosítunk. 
  
  

Elérhetősége: (telefon, e-mail) 

 
Édesanya édesanyjának neve: 

  

Édesanya személyi igazolvány száma: 
  

Édesapa neve: 
  

Elérhetősége: (telefon, e-mail) 
  

Édesapa édesanyjának neve: 
  

Édesapa személyi igazolvány száma: 
  

További, napközben értesítendő 
személy neve:   

Elérhetősége: (telefon) 

 
      
Program, melyen a gyermek részt 
vesz. Kérjük, húzza alá! Kiskukták hete – 2022.07.11.-15. 

 
Nyári kaland – 2022.07.18.22. 
 
Kalóz kaland – 2022.08.01.-05. 
 
Királylányok akcióban – 2022.08.08.-12. 
 
  

Programok díjának befizetése: 
2022.06.10-én, pénteken 15.00-
17.00 óra között vagy ELŐRE 
egyeztetett más időpontban 
2022.06.10-ig. 
Későbbi jelentkezés esetén a 
jelentkezés elfogadását követő 
napon. 
Részletfizetési lehetőséget kérésre 
biztosítunk. 

A gyermeket a programról elviheti: 
     

  
    

Allergia: (étel, gyógyszer)   
  

Betegség, gyógyszerszedés:    
  

Egyéb információ: (bármi, amire külön 
figyelnünk kell a gyermeknél)   

      
Dátum, aláírás:   

  
  

 
  

A beérkezett adatlapok és a befizetett díjak sorrendjében tudjuk fogadni a gyerekeket. 

 

  

mailto:info@kolyokhaz.hu


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

Alulírott  

NÉV  

CÍM  

TELEFONSZÁM  

E-MAIL CÍM  

TOVÁBBI ADATOK:  

gyermekem neve  

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

HOZZÁJÁRULOK 
hogy a gyermekemről készült fotó- és videófelvételeket, melyek a Kölyökház Alapítvány tevékenységével 
összefüggésben kerülnek elkészítésre, további megkérdezésem nélkül honlapján és facebook oldalán, egyéb 
hirdetéseiben megjelenítse.  
A jelentkezési lapon megadott személyes adatokat gyermekem nyári tematikus héten való részvételéhez adom 
meg. 

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Kölyökház Alapítvány 

SZÉKHELY: 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 19. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 17-01-0000105 

ADÓSZÁM: 18033184-1-17 

KÉPVISELŐ NEVE: Jovicsné Szabó Mónika 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

ADATKEZELÉS CÉLJA: A Kölyökház Alapítvány tevékenysége során elkészített fotót, videófelvételt, 

további megkérdezésem nélkül a vállalkozás honlapján (www.kolyokhaz.hu), a 

vállalkozás facebook profilján megjelenítse. 

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével 
összefüggésben: a Vállalkozás fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, 
amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett 
hozzájárulását. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes 
adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Vállalkozás vezetője, az adatok feldolgozásával 
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-
mail cím, gyermekem neve. Az adatkezelés helye: a Vállalkozás székhelye. 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, illetőleg 
panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az 
Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban. 
2022 év _________ hónap _____ nap 

       _____________________________________ 

        nyilatkozatot tevő aláírása 

http://www.kolyokhaz.hu/

