
Tábori jelentkezési lap (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

A jelentkező neve: Osztálya:

Születési ideje: év hó nap TAJ száma:

Elérhetősége: 06 /

Alulírott szülő kérem, hogy gyermekem részt vehessen az iskola balatonfenyvesi táborában.

A tábor ideje: 2019. júl. 2-8. A tábor díja: 25.000 Ft Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

A tábor díját kizárólag munkaidőben, az iskola gazdasági irodjában lehet befizetni készpénzben            

(akár 2 részletben), személyesen Egres-Szűcs Andreánál, május 2. és június 14. között.

A tábor díját kizárólag munkaidőben, az iskola gazdasági irodjában lehet befizetni készpénzben           

(akár 2 részletben), személyesen Egres-Szűcs Andreánál, május 2. és június 14. között.

Születési ideje:

Pécsi Belvárosi Általános Iskola 2019.
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Alulírott szülő kérem, hogy gyermekem részt vehessen az iskola balatonfenyvesi táborában.

A tábor ideje: 2019. júl. 2-8. A tábor díja: 25.000 Ft Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

A tábor díját kizárólag munkaidőben, az iskola gazdasági irodjában lehet befizetni készpénzben         (akár 

2 részletben), személyesen Egres-Szűcs Andreánál, május 2. és június 14. között.
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A jelentkező neve:

Lakcíme:
ir. 

sz.
u. sz.

Anyja születési 

neve:

u. sz.

Tábori jelentkezési lap (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

A jelentkező neve: Osztálya:

Lakcíme:

Anyja születési 

neve:

ir. 

sz.

Szülő aláírása:

év hó nap

A tábor ideje: 2019. júl. 2-8. A tábor díja: 25.000 Ft Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

Lakcíme:
ir. 

sz.
u.

Tábori jelentkezési lap (Kérjük olvashatóan kitölteni!)
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