JELENTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Napközi Erzsébet-táborban való részvételhez
Jelentkező szervezet neve: ……………………………………………………………….
Jelentkező szervezet címe: ……………………………………………………………….
Jelentkező szervezet vezetője: ……………………………………………………………
Jelentkező szervezet oktatási azonosítója (amennyiben releváns): ………………………...
A jelentkező szervezet vezetőjeként nyilatkozom, hogy a kedvezményezett gyermekek
életkora megfelel a felhívásban foglaltaknak, továbbá kijelentem, hogy érvényes tanulói
jogviszonnyal rendelkeznek a jelentkezés beadásakor.
Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a jelentkező csoport pedagógusvezetője a
jelentkező szervezet alkalmazásában áll. Tudomásul veszem, hogy a kísérők részére
munkáltatói igazolást vagyok köteles kiállítani. Amennyiben van olyan kísérő, aki nem
munkavállalója intézményünknek, abban az esetben kísérői felhatalmazást adok ki számára.
Tudomásul veszem, hogy a tábor területén kizárólag a jelentkezésben rögzített kísérők
tartózkodhatnak.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valódiságát az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány ellenőrizheti.
Továbbá nyilatkozom, hogy a jelen jelentkezésben résztvevő sajátos nevelési igényű
gyermekek szakértői véleményei nálam rendelkezésre állnak.
A jelentkező szervezet vezetőjeként nyilatkozom a jelentkező csoportok csoportvezetőinek
pedagógiai, illetve nem formális, informális tanulási folyamatokkal kapcsolatos
felkészültségéről, valamint nyilatkozom, hogy a jelentkező csoportok további kísérői
rendelkeznek olyan kompetenciával, mely szerint gyermekeket felügyelhetnek.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a felhívást, valamint az E-táborok online
felület használatával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket megismertem, az
azokban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A jelentkező szervezet vezetőjeként nyilatkozom, hogy a jelentkezésben részt vevő,
kedvezményezett gyermekek személyes adatainak elektronikus úton történő továbbításához
és a jelentkezés keretei közötti felhasználáshoz, kezeléséhez szükséges hozzájárulásokat a
törvényes képviselőktől (szülő, gyám) beszereztem.
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A jelentkező intézmény vezetőjeként nyilatkozom, hogy
kötelezettségemet az ÁNTSZ felé.

teljesítem bejelentési

Tudomásul veszem, hogy a felhívásban és jelen nyilatkozatban foglalt feltételek nem
teljesülése, illetve valamely kötelezettség elmulasztása a teljes csoport táborba történő
belépésének megtagadását vonhatja maga után.
A fentiek valóságtartalmát büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom.
Tudomásul veszem, hogy az Alapítvány adataim kezelését a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentette és a Hatóság az adatkezelést NAIH118297/2017. számon tartja nyilván.
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………….hó ………..napján.
………………………………………
Jelentkező szervezet vezetőjének aláírása
PH

Jelen nyilatkozatot aláírás után pecséttel ellátva az E-táborok felületére szükséges feltölteni.
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