
2015. július 6 -15. Nyugat-Mecsek, Hetvehely 

Jelentkezési lap 

A táborozó neve: 

 születési dátuma:  

 saját e-mail címe (ha van): 

 iskolája: 

 volt már korábban TERMIK Táborban?  igen  nem 

 tud úszni?  igen  nem 

Kapcsolattartó szülő neve: 

 címe: 

   telefonszáma: 

 e-mail címe (ha van): 

A hivatalos tábori leveleket a jövőben postai, vagy 

e-mail címetekre küldjük?       
 e-mail  posta 

PÉNZÜGYEK, PÓLÓ 

Táborunk nonprofit jellegéből adódóan nincs klasszikus értelemben vett „részvételi díj”. A 10 napos tábor során 

az étkezéshez, programokhoz, közös felszereléshez való hozzájárulás ajánlott összege 2015-ben 27 000 Ft + 4 000 

Ft útiköltség, azaz összesen 31 000 Ft. 

Kérjük, akinek anyagi lehetőségei engedik, járuljon hozzá a tábor lebonyolításához azzal, hogy a következő mező-

ben a minimálisnál nagyobb összeget vállal el és fizet be. Már pár ezer forint is lényegesen könnyebbé, komforto-

sabbá tudja tenni a tábori mindennapokat, valamint emelheti a szakmai és közösségi programok színvonalát! 

Az idei évben is támogatni kívánjuk a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek táborozását. Sajnos azonban erre 

csak korlátozott mértékben van lehetőségünk, a szociális alap kimerültéig. Kérjük, ilyen irányú igényeteket a vállalt 

összeg alábbi mezőbe való beírásával és megfelelő indoklással jelezzétek. 

Vállalt hozzájárulás (az ajánlott összeg befizetése 

esetén hagyjátok üresen): 
HUF

Ha kértek – szociális alapon – kedvezményt a részvételi hozzájárulásra, kérjük, pár sorban indokoljátok 

az igényt: 



Kértek egyedien mintázott, kiváló minőségű 

TERMIK Táboros pólót (2.500 Ft)? 
          igen                  nem 

Ha igen, kérjük, írjátok ide a rendelni kívánt méreteket (XS-XL) és darabszámokat. Természetesen szü-

lőknek, barátoknak, testvéreknek is kérhettek ! 

 

SZÜLŐI KÉRDŐÍV 

Kérjük, könnyítsétek meg a táborbeli családfő dolgát azzal, hogy a következő, a jelentkező magatartására és viselt 

dolgaira vonatkozó kérdésekre átfogó, egyértelmű és valósághű válaszokat adtok! 

Ha gyermeketek volt már TERMIK Táborban, akkor is töltsétek ki ezt a kérdőívet, hiszen egy év alatt sok minden 

változhatott. Valamint az is nagyon fontos számunkra, amit az eddigi táborok kapcsán tapasztaltatok a gyermek-

nél. 

Szervezőcsapatunk ezen válaszok alapján dönt a jelentkezésről, ezért különösen fontos, hogy valóban tartalmas, 

átfogó feleletek érkezzenek. Ezek nélkül – pl. kizárólag „igen/nem” válaszok alapján – nem tudjuk a jelentkezést 

elbírálni. 

Vett már részt gyermeketek hasonló nomád jellegű táborban, akár a TERMIK-ben? Észrevettetek rajta 

valamilyen változást? Volt már sátorozni a családdal, barátokkal? Milyen tapasztalatai voltak? 

 

Mennyi időt töltött szüleitől távol, új környezetben? Milyen tapasztalatokkal tért haza? Észrevehetően 

önállósodott a távollét alatt? 

 

Szokott-e kirándulni, túrázni? Ha igen, milyen gyakran? Mi volt a legnagyobb táv, amit egy túra során 

eddig megtett? 

 



Van-e bármilyen jellemző betegsége, allergiája, rendszeresen szedett gyógyszere? Érzékeny valamilyen 

étel alapanyagra? Vegetáriánus? 

 

A családi környezetben mennyire önálló / önellátó? (Fogmosás, tisztálkodás, iskolatáska bepakolása, ét-

kezés, feladatok elvégzése stb…) 

 

Mennyire megbízható / terhelhető? Általában legjobb tudása szerint végzi az elvállaltakat? Szívesen veszi 

ki részét a munkából / vállal felelősséget? 

 

Milyen témakörök keltik fel érdeklődését? Van valamilyen kedvelt szabadidős elfoglaltsága? Játszik vala-

milyen hangszeren? Sportol? 

 

Van valamilyen belső félelme / szorongása (sötét, egyedüllét, állatok, vihar)? Milyen szituációkat tűr el 

nehezen? 

 

Társaságban milyen szerepet szeret betölteni? Hogy viselkedik új közösségben? Van kiépült baráti társa-

sága? Ha igen, milyen körben? 

 



Egyéb megjegyzés, speciális tudnivaló és/vagy igény: 

 

Kérjük, segítsétek munkánkat azzal, hogy leírjátok, honnan hallottak a TERMIK Táborról. Mindenképp em-

lítsétek meg, ha egy vagy több ismerősötök korábban már járt a táborban. 

 

MOTIVÁCIÓS RÉSZ 

Kérjük, a táborozó írjon egy kb. 5-10 soros levelet a szervezőknek arról, hogy miért szeretne jönni a TERMIK Táborba, 

mit vár a tábortól, a programoktól! 

A „motivációs levél” tartalma kiemelt súllyal számít a jelentkezés elbírálásánál. Kérjük, ügyeljetek arra, hogy gyer-

meketek önállóan írja a levelet, abban saját gondolatait fogalmazza meg! Természetesen igény szerint a gépelés-

ben segíthettek a leendő táborozónak. 

 

Nyilatkozatok: 

 Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés csak a szervezők visszaigazolásával válik elfogadottá, addig 

nem garantálunk helyet a táborozónak!  

 A jelentkezési lap elküldésével vállalom, hogy a részvételi díjat időben befizetem, a táborban gyer-

mekem részt vesz.  

 Elolvastam és elfogadom a tábori élet sajátosságait, szabályait tartalmazó Meghívót, Szülői tájékoz-

tatót, valamint a Tábori szabályzatot. 

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

             Szülő aláírása                                                                                                                Táborozó aláírása 
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