Műszaki alkalmazások az önellátó háztartásban –
Ingyenes GDT nyári diákműhelyek
szerződés
Szülő (törvényes képviselő) adatai:
 Teljes név:
 Anyja leánykori neve:
 Lakcím (postai):
o Irányítószám, település:
o Cím (utca, házszám, emelet, ajtó stb.):
 Személyi igazolvány szám:
 Mobil telefonszám (probléma esetén bármikor hívható):
 E-mail cím:
Gyermek adatai:
 Teljes név:
 Születési hely, dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN):
 Életkor (év):
 Egyéb információ (betegség, allergia, érzékenység):
A gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn kívül):
 Teljes név:
 Személyi igazolvány szám:
 Telefonszám:
 Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb):
 Teljes név:
 Személyi igazolvány szám:
 Telefonszám:
 Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb):
A szervező adatai:
 Cégnév: Gábor Dénes Főiskola – Gábor Dénes Tehetségpont
 Székhely:
o Irányítószám, település: 1119 Budapest
o Cím (utca, házszám, emelet, ajtó stb.): Mérnök utca 39.
 Telefonszám: +36 1 203-0304
A tábor adatai:
 Induló dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN): 2016.07.18.
 Záró dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN): 2016.07.22.
 Napok száma: 5.
 A részvétel ingyenes.
 Internetes oldala: http://www.tinyurl.com/gdt-nyari-diakmuhelyek.
Választott diákműhely (Csak egy választható.):
A tábor menüjéből választott ebéd jele:
(Menü a honlapon: http://ilias.gdf.hu/goto.php?target=file_61104_download&client_id=ilias-ha):
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Megállapodás
A megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett tábort szervező Gábor Dénes Főiskolával, a
továbbiakban, mint Szervező, valamint fent megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője)
továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget
biztosít a megjelölt felső tagozatos vagy középiskolás diák (10–18 éves) számára a „Műszaki
alkalmazások az önellátó háztartásban – Ingyenes GDT nyári diákműhelyek” elnevezésű programban.
Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor megvalósulása pályázati támogatás megszerzésétől függ, a
pályázati támogatás megnyerése a jelen szerződés hatályba lépésének feltétele.
Amennyiben bármely okból a pályázati támogatást a Szervező nem kapja meg, arról Szülőt értesíti. A
tábor elmaradásával kapcsolatban Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, melyet Szülő
kifejezetten tudomásul vesz.
Ha a tábor nem kerül megtartásra, úgy helyette a gyermek számára a http://www.tinyurl.com/GDFGyerekfoiskola internetes oldalon meghirdetett valamelyik csoportban való részvétel választható.
Kérjük megjelölni, hogy a Szülő melyik csoportot választja a gyermeke számára abban az esetben, ha
nem kerül megrendezésre a „Műszaki alkalmazások az önellátó háztartásban” tábor (Csak egy
választható.):
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközitáboros intenzív képességfejlesztő program, amely
öt munkanapos turnusban zajlik, munkanaponként 07:30 és 17:00 közötti időtartamban, az alábbi napi
program szerint:
07:30-09:00
gyülekező, labda- és táblajátékok
09:00-10:15
előadás nagy előadóteremben vagy projektfeladat
10:15-10:45
tízórai szünet
10:45-12:00
előadás vagy gyakorlat/projektfeladat
12:00-13:00
ebédszünet
13:00-14:15
gyakorlat/projektfeladat vagy záró rendezvény
14:15-14:45
szünet: labda- és táblajátékok
14:45-16:00
gyakorlat/projektfeladat vagy záró rendezvény
16.00-17.00
uzsonnaszünet, labda- és táblajátékok
A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a http://www.tinyurl.com/gdt-nyaridiakmuhelyek internetoldalon. A tábor első napján tűz- és balesetvédelmi oktatást kell tartani, melyen
minden gyermek számára kötelező a részvétel, és erről a gyermekektől nyilatkozatot kér a Szervező az
oktatást követően.
A tábor napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna), mely, ha a pályázati támogatás ki nem zárja,
szintén támogatás alá esik, és ez esetben ingyenes. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja
magyar nyelven zajlik.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 07:30–09:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor
képviselőjének átadja, és a tábor programidejének befejezésekor (16:00–17:00) átveszi. Amennyiben a
gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 17:00 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli
gyermekfelügyelet díját (5.000 Ft/óra) a Szülő helyben köteles megfizetni.
3. A Szervező tájékoztatja a Szülőt, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával
kapcsolatosan általa biztosított személyek a GDF oktatói vagy tutorként a GDF-en diplomát szerzett
mérnök informatikusok vagy a GDF-en BSc mérnök informatikus hallgatók. Szülő tudomásul veszi,
hogy a fentiekre tekintettel Szervező nem vállalja a speciális egyedi gondoskodást, illetve folyamatos,
megszakítás nélküli felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását, illetve olyan gyermekek
táboroztatását (pl. SNI), akiknek a nevelése-felügyelete speciális szakember (pl. gyógypedagógus)
közreműködését igényli. Amennyiben a Szülő a gyermek speciális igényeiről előzetesen nem
tájékoztatja a Szervezőt, Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli az ebből eredő
következményekért, valamint Szervező jogosult a gyermek részvételét egyoldalúan visszautasítani.
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4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt, az érintett turnus kezdetét
megelőzően 4 napnál nem régebbi nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő
egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat
hiányában a táborban történő részvételt megtagadja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a
tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét
haladéktalanul értesíteni, és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásig – nem viheti. Amennyiben a
gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli,
haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. A gyermeket az
elszállításig a többi gyermek egészsége védelme érdekében elkülönítik. Amennyiben a gyermek orvosi
igazolás alapján, a betegségére tekintettel nem tud a tábor meghatározott részében részt venni, úgy
ezzel kapcsolatban a Szervezővel szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel.
5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek
által a táborba magával hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, táblagép),
illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére, illetve olyan sérülésekre, károkra, melyek a felügyelet
körén kívül esnek.
6. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a
jelen szerződésbe foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín (Gábor Dénes Főiskola székhelye)
házirendjét, működési szabályait, elfogadni a tábor vezetésével megbízott oktatók/tutorok irányítását.
A Szülő, a Gyermek az oktatás rendjét, a tábor résztvevői részvételét nem zavarhatja, a közösségi
viselkedés alapvető szabályai szerint kell eljárjon, másokkal szemben testi épséget vagy egészséget,
illetve életet veszélyeztető vagy egyébként erőszakos, közösségellenes magatartást nem folytathat, a
használt eszközök, rendelkezésre álló Szervezői vagy más személyek tulajdonában kárt, sérülést nem
okozhat, körültekintően és figyelmesen köteles eljárni. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat Szülő
vagy Gyermek megsérti, és szóbeli felszólításra sem tesz eleget kötelezettségeinek, Szervező jogosult
az adott napra a Gyermek haladéktalan elvitelét kérni a táborból. A Gyermek a tábor területén
semmilyen tudatmódosító szert nem fogyaszthat, ilyen hatású szer alatt nem állhat, a tábor területén és
annak 20 m-es körzetében nem dohányozhat (akkor sem, ha a 18. életévét betöltötte).
A táborban használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt
okozó Gyermek Szülője köteles megtéríteni, több Gyermek által közösen okozott ilyen kárért az
érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.
7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban
történő részvételt lemondja.
A szerződés lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.

Lemondási feltételek
A tábor ingyenes jellege miatt, amennyiben a diákműhelyekbe meghirdetett 20-20 fős keretlétszám
betelik, a jelentkezők várakozási sorba kerülnek, és részvétel lemondása esetén kerülhetnek be a
táborba. Valamint az online jelentkezési lap
(http://ilias.gdf.hu/goto.php?target=svy_61153&client_id=ilias-ha) kitöltöttségét is figyelembe
vesszük, amelyen a választott műhely témájára vonatkozó kérdések is szerepelnek. (A kérdések
megválaszolásához kis tájékozódásra van szükség a megadott internetes címeken.)
Szülő vállalja, hogy a tábor írásbeli lemondása esetén egyidejűleg a Szervezőt a berecz@gdf.hu e-mail
címen vagy a 70/418-5030 telefonszámon is értesíti annak érdekében, hogy a várakozó jelentkezőket
mihamarabb értesíteni lehessen. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a táborprogramot lemondja.
Ebben az esetben a Szülő követelést (pl. kártérítés) a Szervezővel szemben nem érvényesíthet.
Emellett Szervező fenntartja a jogot, hogy részben vagy egészben egyoldalúan megváltoztassa a tábor
programját, melyet Szülő tudomásul vesz.
Szervező jogosult a tábor során kép- vagy/és hangfelvételeket készíteni, és azokat a pályázat szakmai
beszámolójához, illetve marketingcélra díjazás és időbeli korlátozás nélkül felhasználni, ehhez a Szülő
és a Gyermek jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként kizárólag írásos, a jelen szerződésben
megjelölt címre történő értesítést fogadnak el.
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8. Szülő jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy Ő a Gyermek törvényes képviselőjeként
jogosult eljárni. Amennyiben a gyermek közös szülői felügyelet alatt áll, úgy a másik szülő
hozzájárulását adta jelen szerződés megkötéséhez.
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződésből fakadó értesítést,
tájékoztatást, közlést, és minden egyéb, a szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot Feleknek a fentebb
meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról
Felek a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek.
Abban a nem várt esetben, ha valamely fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott postai
küldeményként bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek megküldését, úgy
az eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés
kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges
jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére
kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződés elválaszthatlan részét képezi a NYILATKOZAT elnevezésű okirat.
9 A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Az aláírás helye (település neve): ________________ Aláírás dátuma: ________________________
Szülő aláírása: _____________________________________
Az aláírás helye (település neve): ________________ Aláírás dátuma: ________________________
Szervező cégszerű aláírása: _____________________________________

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Szülő és Gyermek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy érvényes
személyazonosító okmányaikról – elsősorban személyigazolványáról, ennek hiányában vezetői
engedélyről, illetőleg lakcímkártyájáról – másolatot készítsen a Szervező, valamint hogy a fentiekben
megjelölt személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek. A fenti szerződés aláírásával Szülő
hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatokat piackutatási és közvetlen üzletszerzés
céljából felhasználja az első adatfelvételtől számított 5 éven belül.
Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben a Gábor Dénes Főiskola névre szóló kereskedelmi
ajánlatával, hírlevelével, DM küldeményével megkeressük, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai
törlését a nyilvántartásból a Szervező jelen szerződésben rögzített elérhetőségén. A Szervező kizárólag
a jelen szerződés tárgyát képező program lebonyolításának céljára, illetve a Gábor Dénes Főiskola
fentiekben körülírt módon történő népszerűsítésének céljára használhatja fel személyes adatait,
kizárólag a Gábor Dénes Főiskola és a lebonyolításra szerződött marketingcégek bevonásával.
Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli, és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem
adja át, nem értékesíti.

Legkésőbb az első tábornap kezdetén, 2016. július 18-án kell leadni: a kitöltött, és a Szülő által aláírt ezen
szerződést két eredeti példányban, valamint a szülő és (ha rendelkezik már vele) a gyermek személyi
igazolványának fénymásolatát, illetve nyilatkozatot arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
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NYILATKOZAT
1. A gyermek neve: ___________________________________________________
2. A gyermek születési dátuma: __________________________________________
3. A gyermek lakcíme: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. A gyermek anyjának neve: ____________________________________________
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
5.1.1. láz
5.1.2. torokfájás
5.1.3. hányás
5.1.4. hasmenés
5.1.5. bőrkiütés
5.1.6. sárgaság
5.1.7. egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
5.1.8. váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes.
A gyermeknek gyógyszer allergiája
_______
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége:

________________________________________
név – aláírás
Lakcím: _____________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma: ____________________

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
alapján:
„(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 táborozás megkezdése előtt.”
„A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A
nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.”

