
ADATLAP 
(A tábor kezdete előtt három nappal kitöltetni, s a táborba elhozni!)  

 

Név:................................................................................................. 

Csapatszám:.............................. 

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

Édesanyja leánykori neve: ….......................................................... 

Állandó lakcím: …........................................................................... 

Tábor ideje alatt értesítendő: ….......................................................................................................... 

 

Szigorúan bizalmas! A szülő tölti ki! S: soha, N: néha Gy: gyakran, R: rendszeresen 

Fejfájás  Gyomorrontás  

Orrvérzés  Étvágytalanság  

Hasfájás  Hasmenés  

Válogatás  Holdkórosság  

Bevizelés  Székrekedés  

 

Ételallergia:.......................................................................................................................................... 

Gyógyszerallergia:............................................................................................................................... 

Ha a gyermek cukorbeteg, gluten enteropáthia-ban szenved, epilepsziás illetve szervi 

szívbaja vagy asztmája van, kérjük a tábor előtt írásban (a jelentkezési lappal együtt) 

jelezni!  

 

A gyermeknek a tábor folyamán az alábbi gyógyszer(eke)t kell rendszeresen szednie (adagolás 

feltüntetésével!) :_________________________________________(ezeket számára biztosítom...)  

 

Tetanusz oltást kapott? _________ mikor? _______________________  

egyéb közlendő:______________________________________________________________  

 

Én, alulírott szülő nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: láz, 

torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, 

váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyása; valamint, gyermekem tetű- és rühmentes. A 

fent megadott adatokért vállalom a felelősséget, és hozzájárulok gyermekem részvételéhez a 

XXVII. Kárpát-medencei Regöscserkész-táborban.  

 

Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ….................................................................. 

Lakcíme:.................................................................................................................................... 

Telefonos elérhetősége:.............................................................................................................. 

 

Dátum: 2016. év ________ hónap____ nap.    Szülő aláírása 



 

 

 

Adatkezelési hozzájárulás 

 

 

 

Név:………………………………………………………………. 

 

Csapatszám:……………………………………………… 

 
Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció során megadott személyes és 

különleges adatokat a Regös Alapítvány az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően kezelje. Nyilatkozom, hogy az adatok megadása és az 

adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes. Tudomásul veszem, hogy az 

adatkezelés célja a XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor 

megszervezése. Az adatokat az adatkezelő 2016. június 28-ig tárolja, nem hozza 

nyilvánosságra és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatok kezeléséről a 

tabor@regos.hu e-mail címen vagy a Regös Alapítvány 1122 Budapest, Ráth 

György utca 16. postacímen bármikor tájékoztatást kérhetek, és kérhetem azok 

helyesbítését vagy törlését. 

 

 

 

Dátum: 2016............................. 

 

 

 

 ……………………………………… 

 Kiskorú törvényes képviselője/résztvevő neve* 

 

 

 

 ……………………………………… 

 Kiskorú törvényes képviselője/résztvevő aláírása 

 

 
 

 

 

 

*18 éven aluli táborozó esetén a törvényes képviselő neve és aláírása, 18 év felett a saját név és aláírás.  

mailto:tabor@regos.hu

