
Sola Scriptura Teológiai Főiskola nyári tábora – 2020. július 12–19. 

 
J E L E N T K E Z É S I   L A P 

Függetlenül attól, hogy egyénileg, vagy egyszerre többen jelentkeznek (pl. család), a táborba je-
lentkező minden személyről külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni (minden gyermekről 
is). Kérjük a megjegyzés rovatban jelezze, ha valamely résztvevővel közös szállásigénye van (pl. 
házaspárok, családtagok). A kéréseket lehetőségeink szerint teljesítjük.  

 

Név:  

Életkor: 

Értesítési cím (e-mail + telefon. Ha nincs e-mail címe, kérjük, hogy postacímét adja meg): 

 

Tábori éjszakák és étkezés igénylése (X jelöléssel): 

Szobák elfoglalása: július 12. (vasárnap), 14 órától. Első étkezés aznap: 18 óra (vacsora) 

  Reggeli Ebéd Vacsora Szállás 

2020-07-12 vasárnap ---------- ---------- 
 

  

2020-07-13 hétfő     

2020-07-14 kedd      

2020-07-15 szerda     

2019-07-16 csütörtök     

2020-07-17 péntek     

2020-07-18 szombat     

2020-07-19 vasárnap  Úticsomag: ---------- ---------- 

 
A táborban naponta háromszori vegetáriánus étkezést biztosítunk. Akinek különleges igénye, 
szükséglete van (pl. teljesen vegán étkezés, gluténérzékenység, stb.), kérjük, hogy a megjegyzés 
rovatban jelezze. A kéréseket lehetőségeink szerint teljesítjük, de garanciát azok maradéktalan 
teljesülésére nem tudunk vállalni. A speciális étkezést igénylőknek egyénileg is gondoskodniuk 
kell szükségleteikről. 

Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A jelentkezési lapot kérjük legkésőbb 2020. június 15-ig az alábbi címek egyikére 
visszaküldeni: 

 E-mailben: titkarsag@sola.hu 

 Postacím: Sola Scriptura Teológiai Főiskola, 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A 

 Személyesen is leadható a Tanulmányi Osztályon ügyfélfogadási időben, továbbá 
konzultációs vagy vizsganapokon. 



 
 
 
 
Tájékoztató: 
 
A jelentkezőktől 10 000 Ft előleg befizetését kérjük „Főiskolai tábor” megjelöléssel a 

jelentkezést követő 14 napon belül, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola számlaszámára 

(K&H Bank 10201006-50285893-00000000). A jelentkezést az előleg befizetésekor 

tekintjük véglegesnek.  

 

Adatkezelési nyilatkozat:  

A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat 

adom ahhoz, hogy az abban rögzített személyes adataimat a Sola Scriptura Teológiai 

Főiskola kezelje. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelése önkéntes 

hozzájáruláson, a szerződés teljesítése jogalapon, vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése jogalapon történik.  

Nyilatkozom, hogy a Főiskola által szervezett nyári tábor jelentkezési lapjának aláírása 

előtt az adatkezelési tájékoztatót megismertem, azt elfogadom.  

  

…………………………, 2020………………..…hó………….nap  

  

  

                       ……………………………………………………………..  

                Jelentkező/törvényes képviselő aláírása 


