
 
 
 
 
 

Összefoglaló táblázat a napközi Diabétesz Erzsébet-tábor NYILATKOZATOKRA 
vonatkozóan 

 

Dokumentum neve, leírása Kiknek szükséges? 
Nyomtatni 
és aláírni 

Feltölteni 
az E-tábor 

Plusz 
rendszerbe 

Táborba 
elhozni 

Jelentkezési hozzájáruló nyilatkozat 
A szervezet vezetőjének aláírásával, dátummal, 

pecséttel ellátva érvényes  

Jelentkezésenként egy nyilatkozat. 
A Befogadó nyilatkozattal és a Táborhely 

befogadó nyilatkozattal egy 
dokumentumként szükséges feltölteni. 

X X   

Befogadói nyilatkozat 

A jelentkező szervezet részére a Diabetológiai 

gyermekgyógyász Szakellátó által kiállított és 

hitelesített befogadó nyilatkozat. 

 

Jelentkezésenként egy nyilatkozat. 
 

A Jelentkezői hozzájáruló nyilatkozattal és a 
Táborhely befogadó nyilatkozattal egy 
dokumentumként szükséges feltölteni. 

X X  

Táborhely befogadó nyilatkozat  
A jelentkező szervezet vezetőjének és a táborhelyet 

üzemeltető szervezet vezetőjének együttes aláírásával 
ellátva (amennyiben a jelentkező szervezet saját 
táborhellyel rendelkezik úgy mindkét helyen a 

jelentkező szervezet vezetője ír alá). 
 

Jelentkezésenként egy nyilatkozat. 
A Jelentkezői hozzájáruló nyilatkozattal és a 

Befogadó nyilatkozattal egy 
dokumentumként szükséges feltölteni. 

 

X X  

Kötelezettségvállalói nyilatkozat 
A kötelezettségvállaló intézmény vezetőjének 

aláírásával, dátummal, pecséttel ellátva érvényes 
Jelentkezésenként egy nyilatkozat   X X  

Szülői nyilatkozat 
A szülő/törvényes képviselő aláírásával, adott 

esetben nevelőszülő aláírásával, dátummal ellátva 
érvényes  

14. életévét nem betöltött, nem cselekvőképes 
gyermeknek 

X X   

Szülői nyilatkozat és nyilatkozat korlátozottan 
cselekvőképes gyermekek részére 

(Szülői nyilatkozat + Nyilatkozat 14-18 korú 
gyermek részére) 

A szülő/törvényes képviselő aláírásával, adott 
esetben nevelőszülő aláírásával és a táborozó 

gyermek aláírásával, dátummal ellátva érvényes. 

14. életévét betöltött gyermeknek, valamint azon 
cselekvőképességükben részlegesen korlátozott 

nagykorú személyek, akit a bíróság ilyen hatállyal 
gondnokság alá helyezett 

X X   

18. életévét betöltött, cselekvőképes táborozó 
nyilatkozata 

 
A táborozó aláírásával, dátummal ellátva érvényes. 

18. életévét betöltött, nem kísérőként résztvevő 
táborozóknak 

 
X X   

Kísérői nyilatkozat Kísérő által aláírva, dátummal 
ellátva érvényes.  

Kísérőknek 
  

X X   

Egészségügyi nyilatkozat nem cselekvőképes és 
korlátozottan cselekvőképes táborozó 

gyermekek részére 
  

18. életévét NEM betöltött táborozóknak 
 

(a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik a 
gyermek egészségügyi állapotáról) 

X   X 

Egészségügyi nyilatkozat 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes táborozó részére 

18. életévét betöltött, nem kísérőként résztvevő 

táborozóknak (a táborozó maga nyilatkozik az 

egészségügyi állapotáról) 

X   X 

Kísérői befogadó nyilatkozat 
 

Minden olyan kísérőnek, aki nem munkavállalója 
a Jelentkező szervezetnek. 

A befogadó nyilatkozat a Jelentkező szervezet 
vezetőjének aláírásával, dátummal, pecséttel 

ellátva érvényes. 

X X  

 


