
   

Jelentkezési lap 

 

 

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. által 2021. július 24. – augusztus 01. között Harangodon szervezett TÉKA 

Népművészeti táborba jelentkezem.  

NÉV:  __________________________________________ 

Telefonszám:  __________________________________________ 

Születési idő: __________________________________________ 

Lakcím:  __________________________________________ 

Hozzájárulok fenti személyes adataim kezeléséhez a táborra vonatkozóan. Az adatkezelésre a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás 

önkéntes. 

Az árak 2021-ben a következőképpen alakulnak, X-elje be amelyiket igénybe szeretné venni. Minden résztvevőnek  

külön - külön szükséges kitöltenie. 

Díjtétel Ár fő/nap 7. 24. 7. 25. 7. 26. 6. 27. 7. 28. 7. 29. 7. 30. 7. 31. 8. 1. 

Napi díj A napi díj magában foglalja a napi szállás és a tábori foglalkozásokon való részvételt. 

5 éves korig 200 Ft                   

6-10 éves korig 1 000 Ft                   

11-14 éves korig 4 000 Ft                   

15 éves kortól 6 000 Ft                   

Nappali jegy A nappali jegy ára magában foglalja a foglalkozásokon való részvételt 8 óra és 18.30 között 

5 éves korig ingyenes                   

6-10 éves korig 1 000 Ft                   

11-14 éves korig 2 000 Ft                   

15 éves kortól 3 000 Ft                   

Esti jegy A tábor időszakában 18.30-tól/este 

5 éves korig ingyenes                   

6-14 éves korig 500 Ft                   

15 éves kortól 1 000 Ft                   

Heti jegy  
A heti jegy magában foglalja a heti szállás és a tábori foglalkozásokon való részvétel 

valamint a szerdai koncert költségeit 

5 éves korig 2 000 Ft   

6-10 éves korig 10 000 Ft    

11-14 éves korig 20 000 Ft  
15 éves kortól 25 000 Ft    

Koncert jegy A koncert jegy július 28-án szerda estére szól 

Egységes 1 500 Ft       

A hetijegy megvásárlása esetén a csoportok (min.15 fő) 10%-os, a nagykállói állandó lekhellyel rendelkező lakosok 
50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a tábor szolgáltatásait, kivétel a szerdai koncert. 

 



 

A táborban a reggelire, ebédre és vacsorára vonatkozó rendelést a mellékelt étlapokon 

- heti jegy esetén a tábort megelőző héten szükséges leadni 

- napi díjak, jegyek esetén az érkezés napján szükséges a szervezőknek leadni (ebédet 9 óráig, vacsorát 14 óráig)  

  

Jegy elővételben a HÍD HÁZBAN (Nagykálló, Jókai Mór u. 34.) vásárolható személyesen, illetve az 

nkszolgaltatokft@gmail.com e-mail címen rendelhető, ide kérjük aláírva vissza küldeni a jelentkezési lapot is. A 

megrendelt jegyek árát a 68800082-11092069 számlaszámra kérjük utalni, közleménybe írja be nevét és azt, hogy  

TÉKA 2021. A rendelt jegyek a helyszínen vehetők át. A helyszínen bankkártyát és szépkártyát technikai okok miatt 

nem tudunk elfogadni. 

A Táborban résztvevő 18 év feletti személyeknek  

szükséges védettségi igazolvánnyal rendelkezni. 

 

A koncert látogatottsága a 285/2020.(VI.17) korm. Rendelet értelmében  

nem haladhatja meg az 500 főt, és védettségi kártyához kötött,  

így a szerdai koncert napijegy korlátozott számban kapható. 
 

18. év felettiek számára! Alulírott nyilatkozom arról, hogy rendelkezem védettségi igazolvánnyal, azt a helyszínen 

bemutatom és magamnál tartom az esetleges rendezői vagy hatósági ellenőrzés miatt.  

Továbbá hozzájárulok, hogy a tábor ideje alatt készült fotók és videófelvételek megjelenjenek a közösségi médiában. 

 

 

Kelt:  

 

          aláírás 
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