
• Kirándulós (lehet szakadt, régi…) könnyű, nyári hosszú és/vagy  
rövidnadrág – bebújunk erdőbe, bokrok közé, kúszunk, mászunk 
fűben – fontos, hogy ha szükséges a gyerekek lábát védje.

• Kényelmes cipő! – szandál melegben váltónak, ha olyan  
a program, hogy nem kirándulunk.

• Ellenzős sapka (naptól, esőtől véd)!!!

• Egy teljes váltás ruhanemű cipőtől a pulóverig – ha eláznánk  
mindent száraz ruhára tudjanak a gyerekek cserélni.

• Fürdőzéshez külön kis táskába: törölköző, fürdőruha,  
esetleg papucs, vízipisztoly (nem ágyú! – csata előfordulhat)

• Naptej, kullancs- szúnyogriasztó, kis flakon kézfertőtlenítő  
– minden kirándulásunkhoz praktikus (nem kötelező)

AMIT A GYEREKEK NE HOZZANAK MAGUKKAL:  
elektromos játékok, mobiltelefon 

Akinél mégis lesz és előveszi, el fogjuk kobozni tőle a nap végéig!!!

Találkozás: első nap 8:30-tól (megtaláltok minket a lovak körül!)

A programok 9–16:30-ig tartanak.

A tábordíjak összegét, kérem az első nap kiegyenlíteni!  
(Testvérek jelentkezése esetén egy főre kell a teljes díjat fizetni, a többiek 

2000 Ft-os kedvezményben részesülnek!) 

SZERETETTEL VÁRJUK A GYEREKEKET!!!

Piczinke Csapat

JELENTKEZÉSI LAP 
Lovas és Mini Gazda képző táborok 

KEDVES SZÜLŐK!
Piczinke Minigazda Táborok ajánlott felszerelése

Bármilyen további kérdésben állok rendelkezésetekre:
SEPSI KATALIN

 +36 30 500 1200     sepsikatalin@gmail.com  
 www.poniudvar.hu    piczinke poniudvar

Honnan hallott a táborról (először jelentkezőknél):

Gyermeke rendszeresen szed gyógyszert?

nem igen, a következő(ke)t:

nem igen, a következő(k)re:

Gyermeke allergiás, érzékeny valamire?

Gyermek neve: Életkora:

Szülők telefonszáma:

Szülők email címe:

Iskola/Óvoda:

Választott tábor/turnus:

 …………………………………………..
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GYERMEKEMEN NEM ÉSZLELHETŐK AZ ALÁBBI TÜNETEK:

 - láz
 - torokfájás
 - hányás
 - hasmenés
 - bőrkiütés
 - sárgaság
 - egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
 - váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 
 - a gyermek tetű- és rühmentes

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló módosított 12/1991. (V.18.) NM rendelet alapján: „4.§ (1)  
A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. (2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú,  
a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a tá-
borozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője 
adja át kitöltés céljából.” (2a) Az iratokat a táborozás szervezőjéhez – az általa megállapított határidőig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot leg-
később a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.

Továbbá nyilatkozom, hogy gyermekemnél nem áll fenn sajátos nevelési igény 
(SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN). 

Ezen nyilatkozat tételre azért van szükség, mert nem rendelkezünk ilyen problémák 
fennállása esetén szakképzett személyzettel. Továbbá, ha a gyermek rendszere-
sen megszegi a közösségi szabályokat és  a Házirend előírásait  a befizetett tábor 
összegét nem áll módunkban visszaadni, de eltanácsolhatjuk a gyermeket a tábor 
látogatásától.

Mint a gyermek törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, és engedélyezem, hogy 
gyermekem részt vegyen a lovas fejlesztő foglalkozásokon. A lovardai környezettel 
és a lóval kapcsolatos szabályokat tudomásul veszem és ezt magamra és gyerme-
kemre/gyermekeimre vonatkozóan elfogadom és betartom!

NYILATKOZAT
Táborozásban részt vevő gyermek egészségi állapotáról

A gyermek neve:

A gyermek születési dátuma:

A gyermek lakcíme:

A gyermek anyjának neve:

Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő telefonos elérhetősége:

Törvényes képviselő lakcíme:

 …………………………………………..
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