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8. Baskói Vadásztábor 2022 

 Jelentkezés menete 

 

Sok szeretettel köszöntünk a Baskói Vadásztábor jelentkezői között! 

 

A tábor helyszíne:  Kőrös-hegyi Fogadó és Baskói Tábor, 3881 Baskó, Kőrös út 15.  

Megközelítése:  Budapest –Szerencs vasútvonalon, valamint a 37-es főúton Erdőbénye településen keresztül 

vagy a 3-as számú főúton, M30-as autópályán, Abaújkér településen keresztül.  

 

Időpont:   2022. 07. 17-23. (vasárnap-szombat)  

Érkezés:   vasárnap, 12-18 óra között (vacsora biztosítva) 

Távozás:   szombat.  08-11 óra között (reggeli biztosítva)  

 

A jelentkezések fogadása beérkezési sorrendben történik. A lányok elhelyezése a Fogadóban, fürdőszobás szobákban. A fiúk 

a táborban lesznek közös zuhanyzóhasználattal.  

 

 

A tábor részvételi díja:  bruttó 75.000Ft/fő 

 

A jelentkezés a teljes részvételi díj átutalásával és a kitöltött, aláírt 

jelentkezési lap e-mailben történő megküldésével együtt érvényes!  

koroshegyifogado@gmail.com 
 

Fizetési adatok: 

 

Hegedűs Viktória egyéni vállalkozó 

OTP- Encs 11734097-23464461-00000000 

Közlemény: 2022VT (táborozó gyermek neve(i)) 

 

Az utalásról számlát küldünk e-mailben.  

 

Ajánlott tábori felszerelés:  

- nyári öltözék napközben + sapka, kalap 

- meleg, réteges öltözék az alkonyati vadleshez + zárt cipő 

- esős időre védőfelszerelés    

- távcső, lámpa, hátizsák, horgászbot (ha van) stb.  

- játékok, amit szívesen megosztasz másokkal is  

- tisztálkodási felszerelés, gyógyszerek, kullancsriasztó, naptej,   

 

Kérjük, hozd magaddal az irataid fénymásolatát! (Tb kártya, diákigazolvány) Továbbá a személyi igazolványod!  

Amennyiben bármilyen egészségügyi problémád, ételérzékenységed van, kérjük, hogy előre értesíts minket!  
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 Tábor jelentkezési lap  

Gyermek adatai: 

Teljes név:__________________________________________________________________________ 

Születési idő, hely:____________________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________________ 

Lakcím:_____________________________________________________________________________ 

Szig. szám:____________________________ TAJ szám:___________________________________ 

Egyéb információ (betegség, érzékenység, allergia) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Teljes név:__________________________________________________________________________ 

Lakcím (postacím):___________________________________________________________________ 

Személyi ig.szám:____________________________________________________________________ 

Mobiltelefonszám:___________________________________________________________________ 

 

A számlaszámhoz (ahonnan az utalás érkezik) tartozó név és cím:  

___________________________________________________________________________________ 

E-mail cím:_________________________________________________________________________  

 

Kérjük a gyermek személyi igazolványát hozzák magukkal a 

szálláshelykezelő szoftverben történő rögzítéshez! 

 

A Baskói Vadásztábor szervező adatai: 

Cégnév:   Hegedűs Viktória egyéni vállalkozó  

Székhely:  3881 Baskó, Kőrös út 15. 

Adószám:  58380325-2-25 

Telefonszám:  +36-30/697-4865, koroshegyifogado@gmail.com 

 

Megállapodás 

A megállapodás létre jött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező Hegedűs Viktória egyéni vállalkozó 

továbbiakban, mint Szervező, valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) 

továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.  

  

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a fent 

megnevezett gyermek számára a "Baskói Vadásztábor" elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a 

turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat 

maradéktalanul elfogadja.  

  

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Baskói Vadásztábor intenzív képességfejlesztő program, amely 7nap -

6éjszaka turnusban zajlik, bentlakásos formában. A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (reggeli, ebéd, vacsora). 

A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik.  

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő a tábor kezdőnapján 12:00-tól 18:00-ig a gyermeket a tábor 

képviselőjének átadja és a tábor zárónapján 08:00-tól 11:00-ig átveszi.   

A Szülő részére kijelölt látogatási idő van fenntartva, amely minden nap 18:00-20:00 időtartamban lehetséges.   
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3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan 

általa biztosított személyek közül legalább 1 fő pedagógus szakképesítéssel rendelkezik, a foglalkoztatásban 

további közreműködők pedig erdész/vadász/képzőművész szakirányú szakképesítéssel rendelkeznek, vagy 

szakirányú tanulmányokat folytatnak. 

 

4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, 

a gyermek közösségbe engedhető. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor jelentkezési ideje alatt a 

gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét 

haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba - a teljes gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek 

a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles 

értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.  

  

5. A Szervező felelőssége nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például 

mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek 

rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt 

feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízottak 

irányítását.  

 

6. A Szülő a Megállapodás aláírásával beleegyezik, hogy  

- a Vadásztábor elnevezésű program keretein belül különböző vadászati eszközök és módok, fegyverek 

bemutatóján, íjak próbáján, airsoft taktikai játékon, a hajnali és az alkonyati vadlesen, vadászattal kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati előadásokon, az esetlegesen elejtett vad részére terítékkészítésen, zsigerelésen és nyúzáson 

gyermeke részt vegyen.  

- a részvételhez szükséges nyomtatványokon szereplő személyes adatokat a szervező kezelje 

- a programon készült video, hang és kép felvételeket a szervező további célokra felhasználhassa. (Facebook 

feltöltés, cikkek képmelléklete, stb.)  

 

7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő 

részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.  

  

Lemondási feltételek:  

Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor addig 

befizetett díjának 100%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később 

jelzi, a részvételi díj 50%-a megilleti a Szervezőt.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az 

esetben a meghiúsult tábor addig befizetett összege megilleti a Szülőt.  

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak 

el.  

  

8. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik 

érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját banki átutalással a Szervezőnek átutalta és a jelentkezési lapot és 

a megállapodást aláírva e-mailben elküldte a szervező részére.  

  

9. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Baskó, 2022. ________________ 

 

 

_____________________      ____________________ 

Szülő          Szervező 


