
 

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! 

Tisztelt Igazgató Nő, Igazgató Úr! 
   

 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az idei évben újra megrendezi a  nyári gyermek- és ifjúsági 

konferenciáját a hitoktatásban-, illetve gyermek istentiszteleteken résztvevő, valamint az egyházi 

intézményeinkben tanuló gyermekek számára a 2021. július 12 -  július 17.  közötti héten.  

(Korosztály: 8-18 éves korig.) 

A tábornak a Sárospataki Református Kollégium ad otthont. 

 

A gyermekek számára szállást és teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítunk, továbbá a részvételi díj 

tartalmazza a múzeumbelépők, foglalkozások, strandbelépők, egyéb programok árát is. (A strandolás 

lehetősége a tábor idején érvényben lévő járványügyi szabályozások, továbbá a strandot üzemeltető 

javaslatainak függvénye.) 

 

  Programok: 

 

 reggel és este áhítat énekléssel egybekötve 

 délelőttönként kötött programok: bibliai történetek feldolgozása, egyháztörténeti ismeretek, 

csoportos foglalkozások 

 ebéd után szabadidős tevékenységek: kézműves foglalkozások, rendezvények látogatása, strand, 

sportlehetőségek, játék stb. 

 akadályverseny   

   

      Érkezés:        július 12-én (hétfőn) legkésőbb 11 óráig 

Hazautazás:  július 17-én (szombat) 10 óráig . 

        

A jelentkezés történhet egyénileg és csoportosan a gyülekezeten vagy iskolán keresztül is. 

 

A korlátozott számú férőhelyek miatt kérjük a jelentkezési határidő betartását !! 

 

A jelentkezéseket kizárólag e-mailben kérjük elküldeni az összesített jelentkezési lapon az alábbi                                      

e-mail címre  2021. június 10-ig: 

 

 

                                           reformatustabor2018@gmail.com  

 

      A tábor részvételi díja:  30. 000 Ft, ebből a jelentkezéskor befizetendő előleg: 10. 000 Ft, melynek 

rendezésével válik érvényessé a jelentkezés. 

      A részvételi díj fennmaradó részét a helyszínen kérjük befizetni.  

 A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, SZÜLŐ KÖTELES 

ÍRÁSBAN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY GYERMEKE TÁBOROZÁSRA EGÉSZSÉGILEG 

ALKALMAS! 

 

A jelentkezéssel, előleg befizetésével és a táborral kapcsolatban információ kérhető a   

 

                                       06-30-638-2798 –as telefonszámon  és a 

 

kolumbangabor73@gmail.com e-mail címen, Kolumbán Gábortól. 

                                                                                            

 

                                                                                                              Testvéri köszöntéssel: 

               Szőnyi Tamás és Kolumbán Gábor 

                        szervezők 
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Kedves Szülők! 
 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az idei évben újra megrendezi a  nyári gyermek- és ifjúsági 

konferenciáját a hitoktatásban-, illetve gyermek istentiszteleteken résztvevő, valamint az egyházi 

intézményeinkben tanuló gyermekek számára a 2021. július 12 -  július 17.  közötti héten.  

(Korosztály: 8-18 éves korig.) 

A tábornak a Sárospataki Református Kollégium ad otthont. 

 

A gyermekek számára szállást és teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítunk, továbbá a részvételi díj 

tartalmazza a múzeumbelépők, foglalkozások, strandbelépők, egyéb programok árát is. (A strandolás 

lehetősége a tábor idején érvényben lévő járványügyi szabályozások, továbbá a strandot üzemeltető 

javaslatainak függvénye.) 

 

  Programok: 

 reggel és este áhítat énekléssel egybekötve 

 délelőttönként kötött programok: bibliai történetek feldolgozása, egyháztörténeti ismeretek, 

csoportos foglalkozások 

 ebéd után szabadidős tevékenységek: kézműves foglalkozások, rendezvények látogatása, strand, 

sportlehetőségek, játék stb. 

 akadályverseny   

   

      Érkezés:        július 12-én (hétfőn) legkésőbb 11 óráig 

Hazautazás:  július 17-én (szombat) 10 óráig . 

        

A jelentkezés történhet egyénileg és csoportosan a gyülekezeten vagy iskolán keresztül is. 

 

A korlátozott számú férőhelyek miatt kérjük a jelentkezési határidő betartását !! 

 

A jelentkezéseket kizárólag e-mailben kérjük elküldeni az összesített jelentkezési lapon az alábbi                                      

e-mail címre  2021. június 10-ig: 

 

 

                                           reformatustabor2018@gmail.com  

 

      A tábor részvételi díja:  30. 000 Ft, ebből a jelentkezéskor befizetendő előleg: 10. 000 Ft, melynek 

rendezésével válik érvényessé a jelentkezés. 

      A részvételi díj fennmaradó részét a helyszínen kérjük befizetni. 

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, SZÜLŐ KÖTELES 

ÍRÁSBAN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY GYERMEKE TÁBOROZÁSRA EGÉSZSÉGILEG 

ALKALMAS! 
  

 

A jelentkezéssel, előleg befizetésével és a táborral kapcsolatban információ kérhető a   

 

                                       06-30-638-2798 –as telefonszámon  és a 

 

kolumbangabor73@gmail.com e-mail címen, Kolumbán Gábortól. 

                                                                                            

 

                                                                                                              Testvéri köszöntéssel: 

               Szőnyi Tamás és Kolumbán Gábor 

                        szervezők 
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Egyéni jelentkezési lap 

 

 

 

GYERMEK NEVE:……………………………………születési idő:…………….Befejezett osztálya:…....................... 

LAKCÍM:………………………………………………………..…………………………………………………….. 

TAJ-SZÁMA:……………………………………… 

SZÜLŐ NEVE, TELEFONSZÁMA:……………………………………………………………………………………..  

Egyéb fontos közlendő a gyermekről:………………………………………………………………………….. 

Étel-vagy gyógyszerérzékenység:……………………………………………………………………………… 

A táborral kapcsolatos tudnivalókat tudomásul vettem. 

           

                                                                                                                    

                                                                                                         …………………..…………… 

 

                                                                                                                       szülő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ  

A Nyilatkozatot kérjük NYOMTATOTT BETŰKKEL kitölteni.  

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 

táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.  

A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek vagy a táborvezetőnek.  

Tábor neve és ideje:  Sárospataki református ifjúsági tábor 2021. 07.12 – 2021. 07. 17. 

Gyermek neve:  ................................................................................................................................   

Gyermek születési helye, ideje:  ......................................................................................................   

Gyermek lakcíme:  ...........................................................................................................................   

TAJ száma:  ......................................................................................................................................   

Anyja neve:  .....................................................................................................................................   

Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, 

bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, váladékozó szembetegség, gennyes fül-és orrfolyás. A 

gyermek tetű- és rühmentes.  

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ..........................................................................  

lakcíme:  ...........................................................................................................................................  

telefonszáma:  .................................................................................................................................  e-mail 

címe:  ....................................................................................................................................   

Gyermekére vonatkozóan a megfelelő választ húzza alá, ’van’ válasz esetén, adja meg a konkrét adatot is:  

Gyógyszerallergia: nincs ...................... van: ....................................................................................   

Ételallergia: nincs:  ............................... van:  ....................................................................................   

Környezeti tényezőkre allergia: nincs:  .......... van:  .........................................................................   

Egyéb fontos információ a gyermek egészségi állapotáról, szokásairól:.........................................   

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

 

 

Dátum: ……………………………………………  

A nyilatkozatot kiállító szülő (törvényes képviselő) aláírása:  ......  


