
 

JELENTKEZÉSI LAP 

 
Résztvevő neve: ………………………………………………………………… Cím: ……………………………………………………………………………… 
Telefonszám:……………………………………………………………………… E-mail cím:……………………………………………………………………. 
Szülő neve:………………………………………………………………………… Szülő telefonszáma:……………………………………………………… 
Szülő e-mail címe:……………………………………………………………… 

 
Választott program, időpont és nyelv: Kérjük, húzza alá a kiválasztott programot, az időpontot és a nyelvet! 
 
Nyelvi Gyerektáborok: 

 
 London Eye Mystery és egyéb rejtélyes történetek –a nyomozás folytatódik!  

Angol nyelvű napközis tábor sok kalanddal és egész napos programmal 12-14 éveseknek. 

2017.06.19.-2017.06.23.(álkezdő) Teljes Ár: 23.000 Ft 

2017.07.03.-2017.07.07. (haladó) Teljes Ár: 23.000 Ft 
 

 Hová tűnt a nyakék? – Interaktív nyomozás, egy Sherlock Holmes rejtély megfejtése. 
Angol nyelvű napközis tábor sok kalanddal és egész napos programmal 9-11 éveseknek és 12-14 éveseknek. 
Német nyelvű napközis tábor sok kalanddal és egész napos programmal 12-14 éveseknek. 

2017.06.26. – 2017. 06.30. (álkezdő)  Teljes Ár: 23.000 Ft 

2017.07.03. – 2017. 07.07. (haladó) Teljes Ár: 23.000 Ft 
 

 Együtt a természetről: Ismerkedj a környezeteddel, az állatokkal és a növényekkel angolul! 
Angol nyelvű napközis tábor sok kalanddal és egész napos programmal kezdőknek. 

 2017.06.19. – 2017.06.23. – (kezdő)                                            Teljes Ár: 23.000 Ft 
 

 Leo und Lucy – Ki lophatta el az arany öngyújtót? 
Német nyelvű napközis tábor sok kalanddal és egész napos programmal 9-11 éveseknek. 

2017.06.26. – 2017. 06.30. (álkezdő)  Teljes Ár: 23.000 Ft 

 
 

Korai jelentkezés esetén 2017. május 31-ig a kedvezményes ár: 21.000 Ft    

 
Törzshallgatóknak, korábbi táborozóinknak és iCraft program résztvevőknek: 20.000 Ft  

 

Jelentkezési és lemondási feltételek: 
1.1 A táborra vonatkozó információkat megismertem, elfogadtam és jelentkezem. 
1.2 A részvételt jelentkező díjmentesen lemondani a tábor időpontját megelőző 2 héttel jogosult. Amennyiben a 

lemondásra a tábor kezdési időpontjától számított 2 héten belül kerül sor, úgy a tábor díjának 50%-t kell megfizetni a 
képző cég részére. 

1.3 A képző cég a jelentkezési határidő letelte után 1munkanappal visszaigazolja a képzés indítását. A képző cég min. 5 fő 
jelentkező megléte esetén vállalja képzés megtartását.  

1.4 A tábor meghiúsulása esetén képző cég a befizetett díjakat 100%-ban visszatéríti. Képző cégnek jelentkező felé egyéb 
kártérítési kötelezettsége nincs. 

1.5 A részvételi díj a jelentkezési lap leadásával egy időben fizetendő. 
 

Jelentkezési határidő a tábor időpontját megelőző 2 héttel! 
 
Pécs, 2017. ..............................................  
 

 .....................................................................  
Jelentkező 

(Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben résztvevő esetén 
szülője, törvényes képviselőjének aláírása) 


