A 2018-AS SZENTJÁNOSBOGÁR LELKI NAPOK JELENTKEZÉSI LAPJA
2018. JÚNIUS 24 – 29.
[Az oldalt először alaposan olvasd el, majd NYOMTATOTT NAGYBETŰvel, olvashatóan töltsd ki! Egy lapon egy fő jelentkezését fogadjuk el!]

Név: ............................................................................................... Születési idő: .................... év ............................ hó ................ nap
Lakcím: Ir.szám: ............ Település: ............................................ Utca, házszám: .....................................................................................
Vezetékes telefonszám: ................................................................ Gyerek mobil: ....................................................................................
Anya mobil: .................................................................................... Apa mobil: ...........................................................................................
Gyerek e-mail: ................................................................................ @ .........................................................................................................
Hányadik osztályt végzed? .........................................................................................................
Póló (felnőtt méret!):
S
M
L
XL 
XXL 
Kedves jelentkező, a Szentjánosbogár Közösség a katolikus hitben élők közössége, lelki napjainkon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni,
és naponta van szentmise. A hitben való járatlanság nem jelent akadályt a táborainkba jutást illetően, a lenti kérdések azonban tájékoztatásul
szolgálnak a csoportvezetők számára, hogy optimálisan tudjanak ezekről kommunikálni a csoporttal, és segíteni a gyerekeket, fiatalokat a
lelki életük fejlődésében. Mennyire ismered a katolikus vallást: jársz-e hittanra?  jársz-e misére?  (pipáld ki, ha igen)
Az alábbi kis táblázat segít eligazodnod, hogy mely lelki napokra jelentkezhetsz.
Lelki napok a GYEREK ÉS KAMASZ korosztály számára
Alsó korhatár: 2018. évben betöltött 10. életév (születési év: 2008) Felső korhatár: 2018. évben betöltött 16. életév (születési év: 2002)
Lelki napok az IFI korosztály számára (jelentkezési lap szintén a honlapról lesz letölthető!)
Alsó korhatár: 2018. évben betöltött 17. életév (születési év: 2001) Felső korhatár: 2018. évben betöltött 21. életév (születési év: 1997)

VÁLASZTHATÓ HELYSZÍNEK: (Kérjük, számozd be a helyszíneket, az első helytől (1.) ahova menni szeretnél, az utolsóig (6.), mivel a
lelki napok maximális létszáma korlátozott.)

Pálháza 
A lelki napok témái:
Gyerek korosztálynak:
Kamaszoknak: Konfliktuskezelés

Törökbálint 

Mottó: Kapcsolj ki, hogy bekapcsol(ód)j!
Mottó: "A nap ne menjen le a ti haragotokkal"

A jelentkezési lapot mielőbb (a postai beérkezés számít), de MÁJUS 25-ig add postára, elsőbbségivel a Szentjánosbogár címére:
Szentjánosbogár KHE 1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Ha testvéreddel, barátoddal jössz, és szeretnél vele egy szállásra és/vagy csoportba kerülni, írd a lap hátuljára, de természetesen ő is töltsön ki
egy jelentkezési lapot! Az egy csoportba való kerülés fontos feltétele az azonos korcsoportba való tartozás! A szálláson csak lányok, illetve
csak fiúk laknak majd együtt. Kivételt csak a testvérek képezhetnek.
Ha a jelentkezés ellenére mégsem tudsz eljönni, nyomatékosan kérlek, hogy jelezd rögtön telefonon (30/7435860; 30/4310143) mert, akik
várólistán vannak, szívesen betöltik a megüresedő helyeket. Segíts, hogy idejében értesíthessük őket!
A JELENTKEZÉSI LAP POSTAI BEKÜLDÉSE AUTOMATIKUSAN JELENTKEZÉSNEK SZÁMÍT!
Június 13-ig minden jelentkező részére kiküldjük a tábori tudnivalókat. Ha addig nem kapnád meg a tábori levelet, jelentkezz az
30/7435860-os vagy a 30/4310143-os számon.
* * * * * * * * * (ezt a részt szülő vagy gondviselő töltse ki) * * * * * * * * *
Szülő (gondviselő) neve: ................................................................................................................................................................................
Van-e a gyermeknek betegsége, allergiája, szed-e rendszeresen gyógyszert? ..........................................................................................
Van-e a gyermeknek speciális étkezésre szüksége? ....................................................................................................................................
A gyermek hogyan érkezik a lelki napokra? Kérjük, tegyen x-et a megfelelő helyre!
 A szülők vagy valaki más elhozza a lelki napokra.
 Budapestre jön a találkozási helyre. (Ennek pontos helyszínét és időpontját a jelentkezés után küldött tábori levélben közöljük)
A lelki napok költsége: 10.700,- forint (vasárnap estétől péntek délig), melyet a táborkezdéskor kell befizetni.
A tábori levelet ......... postai úton vagy erre az e-mail címre .............................................................. @ ..................................................
kérem küldeni. És ide kérek/nem kérek visszajelzést is a jelentkezési lap beérkezéséről. (Kérjük, jelölje be, illetve töltse ki a megfelelő részt.)
Mivel minden évben vannak, akik nem tudják kifizetni a lelki napok teljes költségét (például többen jönnek egy családból stb.), ezért szívesen
veszünk, akár kismértékű túlfizetéseket is. Ha szívesen segítene ezeknek a gyerekeknek, kérjük, írja a vonalra, hogy mekkora összeggel:
A lelki napok költségeihez a (10.700,- Ft-on felül) _______________ Ft túlfizetéssel tudok hozzájárulni.
A Szentjánosbogár KHE az adatok kezelése során a 2016/697 Ek rendelet (GDPR) szabályai szerint jár el. Az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztató a www.szentjanosbogar.hu/adatvedelem menüpontban érhető el.
Engedélyezem, hogy az általam megadott adatokat a Szentjánosbogár KHE nyilvántartásba vegye, kezelje, programjai hirdetésére és
adományozási kampányaiban felhasználja. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható.
 Igen  Nem
Szülői, gondviselői hozzájárulás:
„A jelentkezési lap elküldésével egyúttal kifejezetten hozzájárulok, hogy gyermekemről a Szentjánosbogár KHE fent említett programja során belső
dokumentáció, valamint pályázaton elnyert támogatás elszámolása céljából, továbbá az egyesület nonprofit tevékenységének bemutatása és népszerűsítése
érdekében kép- (fotó, videó) és hangfelvételek készüljenek és e felvételeket az egyesület a fenti céloknak és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 2:48. § (1) bekezdésének megfelelően kezelje és jelszóval védett honlapján nyilvánosságra hozza, ahogy tette ezt eddig is.”

„Nyilatkozom, hogy gyermekem a 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§ (1) bekezdésének megfelelően a táborozásban való részvételre
egészségileg alkalmas.”
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a Szentjánosbogár Lelki Napokon 2018-ban.
Dátum és Szülő, Gondviselő aláírása:

