
                                                                                                     
 

 
II. „Erdély elvarázsol” diáktábor – Homoród-mente 

2013. augusztus 26-31., Homoródszentmárton 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP* 
 
 

Személyes adatok** 
 

Név 
 

Lakcím 
 

Születési hely, időpont 
 

Iskola, évfolyam, szak  
 
 
 

Elérhetőség (telefonszám és e-mail cím) 
 

Szülőkre vonatkozó adatok** 
 

Anya neve 
 

Elérhetősége (telefonszáma és e-mail címe) 
 

Apa neve 
 

Elérhetősége (telefonszáma és e-mail címe) 
 

**(A közölt adatokat bizalmasan kezeljük.) 
 
 
Kérjük, írd le néhány mondatban, hogy honnan értesültél a táborról, és miért szeretnél 
részt venni: 
 

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



                                                                                                     
 
Játszol-e esetleg valamilyen hangszeren, tudnád-e hozni a táborba? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Van olyan étel, amit egyáltalán nem szeretsz? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milyen jellegű foglalkozások érdekelnek leginkább (előadások, beszélgetések, 
kézműveskedés, túrázás/bringázás, néptánc, népzene, játékok-vetélkedők, blogírás stb.)?  
 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pólóméreted? (S, M, L, XL, XXL)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Speciális tudnivalók (pl. cukorbetegség, allergia, epilepszia, kötelező gyógyszerszedés, 
lisztérzékenység, vegetáriánus étrend stb.). A felsoroltak egyike sem kizáró jellegű, csupán 
szeretnénk, ha mindenkire fokozottan tudnánk figyelni. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ösztöndíjas helyre jelentkezem: Igen / Nem (Húzd alá vagy karikázd be a megfelelőt.) 
 
Egyéb információ, amit szeretnél velünk megosztani 
 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dátum                                                                                                           Aláírás 
 
 
* 18 éven aluliak esetében a Jelentkezési Lap csak az alább található Szülői 
nyilatkozattal együtt érvényes. Ösztöndíjas helyre pályázóknak az utolsó tanulmányi év 
átlagát igazoló dokumentumot kell csatolni. 



                                                                                                     
 

 
Szülői nyilatkozat  

 
(kiskorúak esetében a táborban való részvétel feltétele az alábbi nyilatkozat kitöltése) 

 
 
Alulírott (szülő neve): ………………………………………………………………. beleegyezem, hogy 
gyermekem (diák neve), ……………………………………………………………. részt vegyen a 2013. 
augusztus 26-31. között Homoródszentmártonban megrendezésre kerülő II. „Erdély 
elvarázsol” diáktáborban, ugyanakkor nyilatkozom, hogy a Jelentkezési Lapban minden a 
gyermekemre vonatkozó speciális tudnivalót (pl. cukorbetegség, allergia, epilepszia, kötelező 
gyógyszerszedés, lisztérzékenység, vegetáriánus étrend stb.) feltüntettünk, ennek 
elmulasztása esetén a felelősséget vállalom. 
 
 
 
Dátum                                                                                                     Szülő aláírása  
 
 
 

Tudnivalók 
 
 
Jelentkezés: 
 

 A Jelentkezési Lapot 2013. augusztus 20.-ig kérjük az Élő Erdély Egyesülethez 
eljuttatni.  

 18 éven aluliak esetében a Jelentkezési Lap kötelező melléklete a Szülői 
nyilatkozat. 

 Ösztöndíjas helyre pályázók esetében a Jelentkezési Lap mellé kérjük csatolni az 
utolsó iskolaév tanulmányi átlagának igazolását (ellenőrző könyv, iskolai igazolás 
stb.). 

 Csak az első 25 jelentkezőt tudjuk fogadni. 
 
A Jelentkezési Lap és a mellékletek eljuttatásának formái: 
 

1. E-mailben: kitöltés és aláírás után szkennelt formában az office@eloerdely.ro címre 
2. Postán vagy gyorspostán: Élő Erdély Egyesület, 530170 Csíkszereda, Gyermek sétány 

5/5 
3. Személyesen: Csíkszereda, Gyermek sétány 5/5, naponta 9-től 12 óráig. 

 
 
Egyéb információk honlapunkon (www.eloerdely.ro/diaktabor) találhatók, vagy az 
office@eloerdely.ro e-mail címen igényelhetők. 
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