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Jelentkezési Lap 

Kiválasztott tábor neve, és időpontja, ahová szeretnél jönni: ....................................................  

  

Aláírásommal igazolom, hogy részt veszek a táborban. Amennyiben még sem megyek el, akkor a befizetett 

tábori díj vissza nem téríthető! Más személlyel viszont betölthető! 

Név:  .............................................................................................................................................  

Születési idő:  ...............................................................................................................................  

Cím:  .............................................................................................................................................  

Telefon, nyaraló/gondviselő:  .......................................................................................................  

Email cím:  ...................................................................................................................................  

Állapot, betegség:  ........................................................................................................................  

Étkezés:     normál     vagy   vegetáriánus    Egyéb:  .................................................................  

 

Milyen gyógyászati segédeszközt használsz? (kerekesszék, mankó, stb.) 

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

Szükséged van-e állandó segítőre?  Igen  Nem  

  Saját segítő  vagy  alapítványi segítő 

Ha már tudod a segítőd nevét, írd le:  ..........................................................................................  

Pontosan miben kérsz segítséget, milyen gyógyszereket szedsz, annak adagolásai? 

  

  

Hány (4 napnál hosszabb) táboron / nyaraláson vettél részt összesen (bárhol nem csak velünk) 

 2020-ban:  ...................................   2021-ben: .....................................  2022-ben:  ..................................  

 

Tudomásul veszem, hogy a szociális kedvezmény igénybevételéhez az Alapítvány kérhet jövedelemigazolást. 

Hozzájárulok, hogy a táborban és a foglalkozásokon készült fotókat honlapunkon, közösségi oldalakon és médiákban 

közzé tehetjük 

20..  hó,  nap 

 

 

…………………………….  ….………..………………….. 

Gondviselő  aláírása          Résztvevő  aláírás

http://www.naposoldal.org/
mailto:naposoldal@tvnetwork.hu


Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány 

 KÖZHASZNÚ SZERVEZET 
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 104. 

 Honlap: www.naposoldal.org Mobil:30/323-7057 

Tel: +36 30/468-6760, Email: alapitvany@naposoldal.org 

Bank: 10700062-48546201-51100005 Adószám:18929294-1-06 

 

  

Kedves Barátom! 

Ebben a levélben a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány által, fogyatékossággal élő és egészséges 

fiataloknak szervezett táborokról szeretnélek tájékoztatni. 

 
1.  Balatonlelle 1: 2023. június közepén várható. (6 nap, 5 éjszaka) Tervezett létszám max 5-6 fő 

Önellátó tartósan beteg, vagy mozgássérült nyaralóknak. Költsége: 3.000 Ft/fő + 470 Ft/éj IFA 

A tábor önellátó, csak a szállást tartalmazza. Menüs étkezés befizetésére van lehetőség. 

 

2.  Találkozás Tábor Balatonlelle: 2023. 07. 17. – 07. 23. (7 nap, 6 éjszaka), minimum létszám: 5-6 fő 

„Találkozás Jézussal” címmel integrált tábor a téma iránt érdeklődő fogyatékkal élő embereknek, családjaiknak és 

barátainak. 

Árak: 3 ágyas kőépület (Halász villa) saját fürdőszobával, légkondival 99.000 Ft/fő/hét, 3-4 ágyas faház közös fürdővel 

63.000 Ft/fő/hét, vagy nagyméretű rendezvénysátor normál ágyakkal kerekesszékeseknek, vagy egyénileg saját sátorral 

51.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza a napi 3 étkezést, szállást, programokat. Plusz költség az IFA, 2.820 Ft/6 éjszaka/fő. 

Az alapítványi segítők részére 10-20 ezer forint kedvezményt szeretnénk biztosítani, mely függ a pályázatoktól, illetve a 

súlyossági foktól, szociális helyzettől. 

Jelentkezési határidő: 2023. június 20. 

 

3. Szeged, tervezett időpont 2023. 07. 31 – 08. 06.  (7 nap, 6 éjszaka) Maximum létszám 25 fő, Jelentkezési határidő: 

amíg a létszám be nem telik. 

Elhelyezés a Szegedi Partfürdő Molli apartmanházában, vagy akadálymentesen nagyméretű rendezvénysátrainkban 

normál ágyakon. 

Költsége: 38.000,- Ft/fő+500 Ft/éj IFA, alapítványi segítők részére szeretnénk kedvezményt biztosítani rászorultsági 

alapon, 5-10.000 Ft kedvezménnyel, melynek a mértéke függ a szociális helyzettől, súlyossági foktól, illetve pályázati-, és 

támogatási kerettől. A fenti ár tartalmazza a napi 3 étkezést, szállást, programokat. Az IFA fizetés alól szegediek 

mentesülnek. 

 

4.  Balatonlelle 2: 2023 . augusztus végére várható (6 nap, 5 éjszaka) Tervezett létszám max. 5-6 fő 

Önellátó fogyatékkal élő vagy tartósan beteg nyugdíjasoknak. Költsége: 3.000 Ft/fő + 470 Ft/éj IFA 

A tábor önellátó, csak a szállást tartalmazza. Menüs étkezés befizetésére van lehetőség. 

A helyszínre utazás költségét NEM foglalja magában az ár, ezt egyénileg kell megoldani, de igény esetén segítünk az 

eljutásban. Kérlek, hogy a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva küldd el, és a számlaszámra a határidőig utald át a 

részvételi díjat! 

Jelentkezésed csak így érvényes!  

A jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre küldd el: alapitvany@naposoldal.org, vagy postai úton a 6723 Szeged, 

Csongrádi sgt. 104. 

A részvételi díjat az alábbi számlaszámra add fel: 10700062-48546201-51100005 CIB bank 

A közlemény rovatba mindenképpen írd fel a résztvevő nevét és a tábor helyszínét. 

Az alapítványi segítő költségét, és az IFÁ-t a helyszínen, érkezéskor kell fizetni. 

- A jelentkezés elfogadása a szabad segítők és hely függvényében nem csak érkezési sorrendben történik, figyelembe 

vesszük a szociális helyzetet és a lehetőségeket, hogy ki hány táborba tud eljutni az évben bárhová. 

Ha a táborban, a legkisebb mértékben is szükséged lesz segítségre, akkor mindenképpen jelezd, és azt is, hogy pontosan 

miben. Ha bármilyen kérdésed van, 

Telefonálj: 06-30-323-7057.  E-mail cím: alapitvany@naposoldal.org FB: https://www.fb.com/naposoldalalapitvany/ 

FIGYELEM! A táborokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tartjuk meg. Ennek megfelelően a 

szálláshelyek igénybevételéhez védettségi igazolvány szükséges. Hívd el barátaidat, ismerőseidet is! 

A nyári találkozás reményében: 

Szeged, 2023. 02. 20.  Takács Kata 
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