
A 2022-ES GYERMEK ÉS KAMASZ SZENTJÁNOSBOGÁR LELKI NAPOK JELENTKEZÉSI LAPJA 

2022.06.26-07.01. (Csak a teljes időtartamban való részvételre van mód.) 

[Az oldalt először alaposan olvassa el, majd töltse ki! Egy lapon egy fő jelentkezését fogadjuk el!] 
 

A gyermek neve: ............................................................  Születési ideje: .................. év ………………hó………… nap 

Lakcíme: Ir.szám:………. Település:………………………Utca, házszám:.…………………………………………………  

Gyerek mobil: ………………………………………… Gyerek e-mail:…………………………………………….……  

Szülő (gondviselő) neve: …………………………………   Szülő e-mail:…………………………………………………… 

Anya mobil: ……………………………………………… Apa mobil:……………………………………………………… 

Van-e a gyermeknek szüksége speciális étkezésre?...................................................................................................................   

Van-e a gyermeknek betegsége, allergiája? ............................................................................................................................. ... 

Szed-e rendszeresen gyógyszert, ha igen mit? ............................................................................................................................ 

Van-e olyan, ami nehézség lehet gyermekének a hét során? Mivel lehet feloldani ezt? ............................................................ 

................................................................................................................................................................................................... .. 

Van-e a gyermekének kiemelt figyelemre igénye (fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket is, azonban a megfelelő 

csoportbeosztáshoz, vezető választáshoz fontos tudnunk mi az, amire különösen oda kell figyelni)? ....................................... 

.......................................................................................................................................................................................................  

Póló (felnőtt méret!): S⬜ M⬜ L⬜ XL⬜ XXL⬜  Hányadik osztályt fejezi épp be? …………………... 

 

Az e-mail cím megadása esetén, a jelentkezési adatok feldolgozása után, visszajelző e-mailt küldünk.  
 

Kedves jelentkező, a Szentjánosbogár Közösség a katolikus hitben élők közössége, lelki napjainkon Jézus tanítása szerint 

igyekszünk élni, naponta van szentmise. A hitben való járatlanság nem jelent akadályt a részvételt illetően, a kérdés a 

felkészülésünket szolgálja, bármi is a válasz, várjuk szeretettel! A lenti kérdések tájékoztatásul szolgálnak a csoportvezetők, 

atyák számára, hogy optimálisan tudjanak ezekről kommunikálni a csoporttal, és segíteni a gyerekeket, fiatalokat a lelki életük 

fejlődésében. Gyermeke ismeri a katolikus vallást: jár-e hittanra? ⬜  jár-e misére? ⬜   (pipálja ki, ha igen) 
 

Lelki napok a GYEREK ÉS KAMASZ korosztály számára: 

Alsó korhatár: 2022. évben betöltött 10. év (születési év: 2012) Felső korhatár: 2022. évben betöltött 16. év (születési év: 2006) 

A helyieknek illetve azoknak, akik a környékből naponta bejárnak a korhatár: betöltött 9 - 17 év 

Lelki napok az IFI korosztály számára (jelentkezési lap szintén a honlapról lesz letölthető!) 

Alsó korhatár: 2022. évben betöltött 17. év (születési év: 2005) Felső korhatár: 2022. évben betöltött 21. év (születési év: 2001)
 

HELYSZÍNEK:   Cered ⬜        Mágocs ⬜        Mezőkövesd ⬜       Mórahalom ⬜        
 

Első helyen preferált helyszín: ………………………………………………………………. 

 

További preferált helyszín(ek) várólista esetén, sorrendben………………………………..…………………………………  

(Akkor töltse ki, ha az első helyen kiválasztott helyszín betelése esetén más helyszínen is részt venne gyermeke) 
 

⬜   Gyermekemnek nincs szüksége szállásra, meg tudjuk oldani a bejárást vagy rokonoknál, barátoknál az elszállásolást.  

⬜  Gyermekemnek szüksége van szállásra a részvételhez. Vállalja, hogy várólistára kerül és akkor vehet részt, ha lesz elegendő 

befogadó család.  
 

⬜  Tudunk szállást biztosítani a Lelki Napok idejére …. (minimum 2) gyermeknek fiú/lány/mindegy. Keressenek meg a szervezők 

ezzel kapcsolatban. (a szállásadók gyermekeinek 50% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból) 
 

A Lelki Napok költsége: 20.000 Forint (vasárnap délutántól péntek kora délutánig), melyet a táborkezdéskor kell befizetni.  
 

A Lelki Napok tényleges, támogatás nélküli költsége: 25.000 Ft. Mivel minden évben vannak, akik nem tudják kifizetni a program 

teljes költségét, ezért ha megteheti, kérjük támogasson minket! 
 

A Lelki Napok költségeihez _____________ Ft adománnyal tudok hozzájárulni. Ha az anyagiak gátolnák abban, hogy 

gyermeke részt vegyen, kérjük, a jelentkezési lapra írja rá, mennyit tudnak fizetni. 

 

 

A Lelki Napok témája: 

Gyerekeknek: A hullámzó tengeren 

Kamaszoknak: Csillagok, ragyogjatok! Mottó: A másik fényében tündökölni, a saját fényemben füröszteni 
 



A jelentkezési lapot mielőbb (a várólistánál a beérkezés sorrendje számít), de legkésőbb 06.13-ig küldjék el AVDH 

hitelesített pdf vagy aláírt és olvashatóan befotózott/scannelt verzióban a lelkinapok@szentjanosbogar.hu címre vagy 

kézzel aláírva elsőbbségivel adják postára a Szentjánosbogár iroda postacímére: Szentjánosbogár KHE 1085 Budapest, 

Horánszky u. 20. 

 

A JELENTKEZÉSI LAP POSTAI/EMAIL BEKÜLDÉSE AUTOMATIKUSAN JELENTKEZÉSNEK SZÁMÍT! 

 

Június 17-ig minden jelentkező részére kiküldjük a tudnivalókat. Ha addig nem kapnák meg a tájékoztató levelet, 

jelezzék a 30/7435860-os vagy a 30/4310143-os számon. 

1. A részvétel feltétele az, hogy gyermeke egészséges legyen, ezért az információs levélhez mellékelünk egy 

egészségügyi nyilatkozatot. Ezt töltsék ki felelősségteljesen, hozzák el magukkal, valamint vegyék komolyan az 

egészségügyi előírásokat és a Lelki Napok ideje alatt az ezzel kapcsolatos kéréseket is. 

2. Mivel idén különösen kritikus a járványügyi előírások miatti limitált létszám, ha a jelentkezést követően bármi 

közbejön, keressék fel az irodát telefonon (30/7435860) vagy e-mailben (lelkinapok@szentjanosbogar.hu), hogy a 

várólistán lévők bekerülhessenek. 

3. A szervezés és a Lelki Napok során az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően járunk el, melynek 

részleteiről a tájékoztató levélben értesítjük. A Szentjánosbogár Lelki Napok lemondásának jogát fenntartjuk, 

de reméljük, hogy nem lesz rá szükség.  
 

Ha testvérével, barátjával jönne, és szeretne vele egy szállásra és/vagy csoportba kerülni (max. 3 fő), írják ide nevét, és 

természetesen ő is töltsön ki egy jelentkezési lapot! Az egy csoportba való kerülés fontos feltétele az azonos korcsoportba való 

tartozás (max. 1 év korkülönbség)! Amennyiben lesz lehetőség szállásra, ott csak lányok, illetve csak fiúk laknak majd együtt. 

Kivételt csak a testvérek képezhetnek. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

⬜  Tudomásul veszem, hogy gyermekem akkor vehet részt a Lelki Napokon, ha nem volt a megelőző 2 hétben beteg. 
 

A gyermek hogyan érkezik a lelki napokra? Kérjük, tegyen X-et a megfelelő helyre! 

⬜  A szülők vagy valaki más elhozza a lelki napokra, vagy helyből, vagy a környékről érkezik. 

⬜  Budapestre jön a találkozási helyre. (Ennek pontos helyszínét és időpontját a többi tudnivalóval együtt a tábori levélben 

közöljük) 
 

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. 
 

⬜  Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat a Szentjánosbogár KHE nyilvántartásba vegye, kezelje, programjai 

hirdetésére és adományozási kampányaiban felhasználja. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható. 
 

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 2022-ben. Büntetőjogi felelősségem teljes 

tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Dátum                                      Szülő, gondviselő aláírás   
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