
 

* A befizetett díjról a Gyulai Várfürdő Kft. e-számlát bocsát ki, amelyet Úszószakosztály tagok esetében a gyermek 

nevére, címére állít ki és a szakosztályi jelentkezési lapon megadott email címre küld el, a többi esetben a 

szülő/gondviselő nevére, címére állít ki és a szülő/gondviselő email címére küld el. 

 

Nyári úszó- és szabadidős tábor gyerekeknek 5-12 éves korig 

Jelentkező neve, életkora:   

Jelentkező TAJ száma:   

Szülő/gondviselő neve:   

Szülő/gondviselő címe:   

Szülő/gondviselő mobil száma:     

Szülő/gondviselő email címe:   

 
Turnus, amelyre jelentkezik (a megfelelőt kérjük megjelölni – X): 
 

 1. turnus: 2021. június 21. - június 25. 

 

 2. turnus: 2021. június 28. - július 2. 

 

 3. turnus: 2021. július 5. - július 9. 

 

 4. turnus: 2021. július 12. - július 16. 

 

 5. turnus: 2021. július 19. - július 23. 

 

 6. turnus: 2021. július 26. - július 30. 

 

 7. turnus: 2021. augusztus 2. - augusztus 6. 

 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, legkésőbb a kiválasztott turnus előtti hét szerdáig a 

Gyulai Várfürdő valamelyik pénztárában leadni vagy e-mailben az info@varfurdo.hu címre 

elküldeni. Jelentkezést csak aláírt jelentkezési lap mellett tudunk elfogadni. A táborban lévő 

helyek száma korlátozott, jelentkezés előtt tájékozódjon honlapunkon, Facebook 

oldalunkon vagy a 06/30/641-9463 telefonszámon. A táborhelyek feltöltése a jelentkezési 

lapok érkezési sorrendjében történik, így a leadott jelentkezési lap megtelt turnus esetén 

nem biztosít részvételt. 

 

mailto:info@varfurdo.hu


 

* A befizetett díjról a Gyulai Várfürdő Kft. e-számlát bocsát ki, amelyet Úszószakosztály tagok esetében a gyermek 

nevére, címére állít ki és a szakosztályi jelentkezési lapon megadott email címre küld el, a többi esetben a 

szülő/gondviselő nevére, címére állít ki és a szülő/gondviselő email címére küld el. 

 

Úszótábor díja 22.000 Ft/fő, testvérek esetén 20.000 Ft/fő, Várfürdő Úszószakosztályi 

tagoknak 17.000 Ft/fő.  

 

Díj fizetése: átutalással a Gyulai Várfürdő Kft. 11733027-20051400-00000000 számú 

bankszámlájára (kérjük, az első nap a banki befizetés bizonylat másolatát bemutatni 

szíveskedjenek).* 

 

Gyülekező a Gyulai Várfürdő nyári bejáratánál a turnus első napján 7:30 - 8:00 óra között. 

 
 

Gyula, 2021. …………….……….... hó …….. nap        

Szülő/Gondviselő aláírása 
 
 
 

 

Alulírott ………………………..……………………. (név) ………………………………………..…………………….. lakcím 

……………………………………………………….…………… (Személyi igazolvány száma), mint kiskorú 

gyermekem törvényes képviselője az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú 

Rendelete (ún. „GDPR”) alapján önként, befolyásmentesen és kellő tájékoztatáson alapuló 

döntésem alapján hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem és saját személyes adataim kezelésre 

kerüljenek. 

 

Az érintett adatok: név, életkor, cím, TAJ szám, telefonszám, email cím 
Az adatkezelés időtartama: az úszótábor ideje, kivéve a számlázási adatok, melyek esetében a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 
Adatkezelési cél: úszótáborban való részvétel 
 

Gyula, 2021. …………….……….... hó …….. nap        

Szülő/Gondviselő aláírása 


