I. Cserkészkerület
Kerületi Nagytábor 2016

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
NYILATKOZAT
I.

Személyes adatok

Név: ............................................................................................................................................. Születési
hely, dátum: ...................................... , _ _ _ _ . év .................................. hó _ _ . nap
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): _ _ _ _ _ _ _ _ _
Édesanyja születési neve: ............................................................................................................
Lakcím: _ _ _ _ ................................................ , ................................................................. _ _ .
II.

Egészségügyi adatok
Gyógyszerallergia: .......................................................................................................................
Egyéb allergia (pl.: élelmiszer, pollen, stb.): ...............................................................................

......................................................................................................................................................
A táborozás során az alábbi gyógyszereket kell szednem, melyeket magamnak (gyermekemnek)
biztosítok:
Gyógyszer megnevezése
Rendszeresség
Adagolás

Tetanuszoltást kaptam:

Nem.

Igen: oltás ideje: _ _ _ _ .év _ _ hó _ _ .nap

Egyéb közlendő: ..........................................................................................................................

A _ _ _ _ .számú ............................................................................ Cserkészcsapat táborozásán (KNT
keretében) 2016. év július hó 9. napjától július hó 18. napjáig részt vesz(ek).
Nyilatkozom, hogy nem észlelhetők nálam/gyermekemnél az alábbi tünetek: láz, torokfájás,
hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó
szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, valamint tetü- és rühmentes vagyok. A táborozásra
egészségileg alkalmas (vagyok). A megadott adatokért vállalom a felelősséget.
III.

Felelősségvállalás

Alulírott aláírásommal tudomásul veszem a KNT tábor fenti időpontjait és szabályait. Vállalom,
hogy én/gyermekem minden programon, annak teljes időtartama alatt részt fog(ok) venni. A
táborban a Magyar Cserkészszövetség táborozási szabályzata, etikai és fegyelmi szabályzata,
illetőleg a KNT tábori szabályzat (együttesen Szabályzatok) van érvényben, amelyet
én/gyermekem be fog(ok) tartani.
Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a Szabályzatok alapján súlyos szabályszegének minősül:
• dohányzás vagy dohánytermék birtoklás
• alkoholfogyasztás vagy -birtoklás
• kábítószer-használat vagy birtoklás
• a program (tábor) helyszínének engedély nélküli elhagyása
• a program (tábor) szándékos akadályozása, a vezetői (parancsnoki) közvetlen utasításoknak való

engedetlenség
Elfogadom, hogy súlyos szabályszegés esetén én/gyermekem azonnal kizárásra kerülhet(ek) az
adott programról és súlyosabb esetben a tábort is el kell hagyni. Elfogadom, hogy ebben az
esetben a Magyar Cserkészszövetség, illetőleg semelyik kerülete, csapata nem kötelezhető a
kizárással járó költségek viselésére, ebben az esetben a kizárással járó költségek viselését vállalom.
A Magyar Cserkészszövetség KNT táborral kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelősségét a
jelen nyilatkozat alapján korlátozza. Erre tekintettel a Magyar Cserkészszövetség – a szándékos
bűncselekménnyel okozott károk kivételével – bármilyen jogcímen vele szemben támasztott
anyagi igények tekintetében (ide értve a 3. személyek által okozott, vagy balesetből eredő károkat
is) csak és kizárólag a tábordíj erejéig vállal anyagi felelősséget, minden ezen felül jelentkező
anyagi igényt kizár, elutasít. Ennek ellentételezése céljából a tábordíj Magyarországon általánosan
elfogadott, hasonló színvonalú táborozási díjakhoz képest jelentős árengedményt biztosít, mely a
kártérítési felelősség korlátozása ellenértékének tekintendő. Figyelemmel ezen jelentős
árengedményre, Magyar Cserkészszövetség nem képez külön kártérítési alapot, ezért kifejezetten
korlátozza a felelősségét. Ezen lényegi kikötést a megtárgyalás és értelmezés útján aláírásommal
kifejezetten elfogadom és nyugtázom.
IV.

Adatkezelési nyilatkozat

Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció során megadott személyes és különleges adatokat a
Magyar Cserkészszövetség (1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A., regisztrációs szám: NAIH60846/2014.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja az I. Kerületi Nagytábor megszervezése. Az
adatokat az adatkezelő 2016. december 31-ig tárolja, nem hozza nyilvánosságra és gondoskodik
azok törvény szerinti védelméről.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatok kezeléséről a Magyar Cserkészszövetség 1025
Budapest, Tömörkény utca 3/A. postacímen bármikor tájékoztatást kérhetek, és kérhetem azok
helyesbítését vagy törlését.
A jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Magyar Cserkészszövetség adatvédelmi szabályzatát,
nyilatkozom, hogy a vonatkozó tájékoztatást (az adatok különleges személyes adatok, ill. orvosi
titoknak minősülnek) megértettem és tudomásul vettem, és kijelentem, hogy adataimat, illetőleg
magam/gyermekem adatait önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.

Kelt: ............................, 20 _ _ .év ........................... hó _ _ . nap

........................................................
(a táborozó aláírása)
A nyilatkozatot aláíró törvényes képviselő:

........................................................
(törvényes képviselő aláírása)*

neve: .............................................................................................................................................
lakcíme: _ _ _ _ ............................................... , ................................................................. _ _ .
telefonos elérhetősége: +36- _ _ - _ _ _ - _ _ _ _
*:Ha a nyilatkozattevő még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a törvényes képviselőjének (szülő) is alá kell írnia, és meg kell adnia a saját elérhetőségeinek az
adatait.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva, 2016. július 6-nál nem régebbi dátummal kell minden
táborozónak magával hozni az indulásra, majd a saját táborparancsnokának leadni.

