
Mindenki Közlekedik Balesetmegelőzési Alapítvány (MKBA), 
www.mindenkikozlekedik.hu, e-mail: mkbamkba@gmail.com,  

tel: 06-20/9-411-630 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Tisztelt Érdeklődők !   Tisztelt Szülők! 
 
A  Mindenki Közlekedik Alapítvány bűn- és balesetmegelőzési tábort szervez. A tábor 
helyszíne, ideje:  Kisújszállás, 2021. augusztus  09.-16. A tábor alapvető célja a közlekedési 
gondolkodás fejlesztése, a bűnmegelőzés érdekében – időben - történő helyzetfelismerés. 
A táborozás során naponta lesz elméleti, szabályossági és ügyességi foglalkozás, valamint 
különböző csoportos játékok, vetélkedők. A tábor teljes ideje alatt egyénenként értékeljük az 
eredményeket, s a tábor végén díjazzuk a legjobb eredményt elért gyerekeket.  Részvételi díj: 
48.000 Ft/fő. 
 
Jelentkezni lehet személyesen,  e-mailen: mkbamkba@gmail.com, telefonon, SMS-ben.:  
 
Bátor Katalin:     06-70/38-39-180,    
 
Kovács Éva             06-30/242-28-06 
 
Ottné Tóth Ágnes (Tyúkanyó):        06-20/458-79-90 
 
Vida Andrea(Picúr):              06-20/367-67-79,   
 
Pjadik Anatol:    06-30/851-96-69,     
 
Del Medico Mihály:     06-20/9-411-630.  
 
Ha nem tudjuk hívását fogadni egy napon belül visszahívjuk. 
 
Részletfizetés lehetséges. A fizetés lehet személyesen, csekken vagy átutalással, ahogy a 
Szülőknek kényelmes (OTP Bank: 11717009-20043829).  A befizetett összeg előleg.  
  
 
Gyülekező:  2021.  augusztus 09.(hétfő): 
  

09,30 Rákoskeresztúr, indulás 09,45-10,00  
(TESCO parkoló, 1173 Bp. Pesti út x Borsó utca sarok) 

 
Érkezés:      2021. augusztus 16.(hétfő): 
  
                       18,00 Rákoskeresztúr,  
                       (TESCO parkoló, 1173 Bp. Pesti út x Borsó utca sarok) 

 
 
 
 



 
TÁBOR PROGRAM 

(A tábor programjának tervezete, 2021. Kisújszállás) 
 
 
 

augusztus 09. hétfő:  
                de: utazás, elhelyezkedés, ebéd,    
          du: ünnepélyes tábornyitó, alakuló csoportfoglalkozás, 
               este: EEV – első esti vetélkedő (sorverseny),   
 
 
augusztus 10. kedd: 
                de: általános napirend szerint,  du: gyümölcsjáték,   
                                                                este: szellemi árverés, 
 
 
augusztus 11. szerda: 
                de: általános napirend szerint,  du: strand, 
                                                                este: Krimiben tudós, 
 
augusztus 12. csütörtök: 
                de-du: kirándulás a Tisza-tó körül (busszal, gyalog, kerékpárral),        
                   este: Honfoglaló,  
 
 
augusztus 13. péntek: 
                de: általános napirend szerint,  du: kirándulás Abádszalókra,  
                                                                este: Most mutasd meg! (tábortűz), 
 
augusztus 14. szombat: 
                de: általános napirend szerint,  du: sportdélután,    
                                                                este: Vidámpark,  
 
augusztus 15. vasárnap: 
              de: általános napirend szerint, (verseny),  du: csoportjátékok, vetélkedők, 
           este: búcsúest (tábortűz, zene), 
  
 
augusztus 16. hétfő: 
                de: csomagolás, készülődés, rendrakás,    du: ünnepélyes táborzáró, hazautazás, 
 
 
 
A programok az időjárás függvényében változhatnak. 

 
 

 
 
 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Táborunk idején a gyerekek mobil telefonjaikat, elektronikus játékaikat és egyéb figyelmet 
elvonó szerkezeteiket beszedjük, ezekért természetesen felelősséget vállalunk. Minden este a 
vacsorát követő fél órában lehet náluk, s tudnak beszélni a szülőkkel. Aki trükkös módon nem 
adja le, azért nem tudunk felelősséget vállalni.  
A mobil telefonok (kütyük) leadásának oka az is, hogy az utóbbi idők tragikus baleseteiből 
tanulva próbáljuk megértetni a gyerekekkel, hogy a közlekedésben biztonságosabban vesznek 
részt, ha nem félszemmel a mobilt figyelve, azt használva közlekednek. 
 
 

 
 

ÁLTALÁNOS NAPIREND 
 
 
  
 
 
7,00 ébresztő, reggeli torna 
  8,00 reggeli 
  9,00 szakmai program 
          (elméleti, szabályossági, ügyességi),  
          tízórai 
 
 
 
13,30 ebéd 
14,30 csendes pihenő 
15,15 csoportfoglalkozás 
16,00 délutáni program 
          (csoportok közötti vetélkedők, játékok) 
 
 
 
18,00 ügyelet átadás 
18,45 vacsora 
19,30 kütyü félóra  
          (Ezen idő alatt használhatják a táborozók a mobil telefonokat és egyéb kütyüket.) 
 
 
 
20,00 esti program 
21,30 tisztálkodás, felkészülés takarodóra 
22,30 takarodó  
 
 

 
 



Kedves Szülők! 
 
Szülői értekezlet helyett írom Önöknek ezt a néhány sort. Táborunk alapvetően 5-18 éves kor 
közötti gyerekek számára nyújt táborozási lehetőséget. Táborunk az elmúlt évekhez 
hasonlóan, állandó napirend szerint működik. A tábor ideje alatt folyamatos verseny zajlik a 
csoportok között. Pontozzuk a szobák rendjét, az elméletin kapott tesztlapokat, a csoportos 
játékokat, a versenyeket. A tábor végén ezeket összesítjük, értékeljük a legjobb teljesítményt 
elért csoportokat, és a legjobb eredményeket elérő gyerekeket. Aki saját biciklit szeretne 
hozni, az legkésőbb augusztus 06-ig (péntekig) legyen szíves jelezni telefonon, sms-ben 
vagy e-mailben. 
 
Kérjük, hogy nagy értékű ékszereket vagy más értékeket ne adjanak a gyerekeknek. A mobil 
telefon és egyéb „kütyük” idén sincsenek tiltva, de az első nap beszedjük őket, és a vacsora 
időpontjához igazodva lesz az úgynevezett „telefonos fél óra”. Természetesen felelősséget 
vállalunk a készülékekért. Ugyanígy kezelünk minden elektromos kütyüt, legyen az bármilyen 
új szerkezet. Kérem a szülők megértését, mert egyszerűen nem tudjuk más módon 
megoldani azt, hogy figyeljen a gyerek a programokra,  feladatokra. Ha készülék náluk 
marad(hat), akkor csendes pihenő idején, illetve fél éjszaka megy az üzenetváltás, vagy a 
takaró alá bújva a legkülönbözőbb játékprogramok. 
 
Feltétlenül legyen a gyereknél: 
-fürdőruha, -fürdősapka, -fürdőpapucs, -fürdőlepedő,   -1 pár zárt cipő(sportra és eső 
esetére),  -1 hosszú(szabadidő) nadrág (rossz idő estére),              -1 valamilyen kapucnis felső 
vagy esőkabát, -1 füzet, írószer, zseblámpa elemmel és égővel (+tartalék elem és égő),    
-tisztálkodó felszerelés, 
 
Kérem szíveskedjenek egy darab fehér pólót küldeni a gyerekkel. Ez a póló a tábornyitón, 
illetve a táborzárón, továbbá minden este az ügyeletátadáson lenne csak használatban. 
(Általában az utolsó nap aláíratják mindenkivel, így hazaérkezéskor már biztos nem lesz 
fehér.)  
 
Javasolt felszerelés: 
-7 váltás fehérnemű,      -fenistil kenőcs,       -világos színű sapka(napsütés esetére),     7 póló,  
-papízsebkendő,     -2-3 rövid nadrág(sort),      -pizsama,  -törölköző,   -1 melegítő (szabadidő 
ruha, alsó és felső),      -1 pár zárt (sport) cipő,      -fürdőruha,       -úszósapka,   -1 pár papucs,        
-fürdőköntös 
 
Ha bármilyen kérdés merülne fel, akkor állok/állunk  rendelkezésükre telefonon vagy e-
mailban.  
 
Budapest, 2021. május 30.      

 
                           Tisztelettel 

                                                                 
                                                             Del Medico Mihály (táborvezető) 



 
Mindenki Közlekedik Balesetmegelőzési Alapítvány (MKBA) 

www.mindenkikozlekedik.hu, e-mail: mkbamkba@gmail.com, tel: 06-20/9-411-630 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési  jogról és az 

információszabadságról szóló törvény alapján 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, 
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁHOZ 

 
 
Hozzájárulok, hogy gyerekem a MKBA által  szervezett közlekedési (bűn- és 
balesetmegelőzési) szaktáborban  részt vegyen  2021. augusztus 09. – 16. között 
Kisújszálláson.  
 
Hozzájárulok, hogy a táborba történő jelentkezés idejétől a tábor befejezéséig a „Jelentkezési 
lap”-on általam megadott személyes adataimat, gyermekem, illetve családom személyes 
adatait a Mindenki Közlekedik Alapítvány, mint adatkezelő és adattároló kezelje. 
 
A táborozás során olyan kép- és hangfelvételek készítéséhez hozzájárulok, amelyiken 
gyerekem szerepel:     

igen   -   nem 
 
A táborozás során készült olyan kép- és/vagy hangfelvétel, amelyen gyerekem szerepel,  az 
Alapítvány honlapján vagy közösségi oldalon létrehozott zárt csoportban történő 
közzétételéhez hozzájárulok. 
 

igen   -   nem 
 

A táborozás során készült olyan kép és/vagy hangfelvétel, amelyen gyerekem szerepel, a 
Médiában történő nyilvános megjelenéséhez: 
 

hozzájárulok – nem járulok hozzá 
 
A táborozás befejezését követően az Alapítvány további programjairól tájékoztatást: 
 

nem kérek    -   kérek a következő elérhetőségre: 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  
 
 
Dátum: …………………….                         …………………………………………………… 
        szülő(k), gondviselő(k) 

 
 

 



Mindenki Közlekedik Balesetmegelőzési Alapítvány 
 
 

J e l e n t k e z é s i      l a p 
 

Gyerek 
 
 
neve:………............................., szül(év/hó/nap):…………………….,     névnap:……………, 
 
telefonszáma:…………………………….……, e-mail címe:……………..………………….., 
 
iskolájának neve, címe:  ………………………………………………………………………. 

 
…………………………………….………………..............................,  …….. osztályt végzett. 
 
lakcím, lakás tel:  ………………………………………………………………………………,  
 

 Apuka:      Anyuka: 
 

neve:  ………………………………………….,          ……………………………………….., 
 

e-mail címe:   …..……………………………..,           ……………………………………….., 
 
telefonszáma:………………………………….,            …...…………………………….........., 
 
munkahelye:  ………………………………….             ………………………………………. 

 
…………………………………………………,           ………………………………………, 

 
foglalkozása:     ………………………………..,         ……………………………………….., 
 

munkahelyi telefon (elérhetőség) : 
 

…………………………………………………,        ………………………………………..., 
 
 
 
Hozzájárulok, hogy gyerekem a MKBA által  szervezett közlekedési (bűn- és 
balesetmegelőzési) szaktáborban  részt vegyen  2021. augusztus 09. – 16. között  
Kisújszálláson.  
 
 
Dátum: …………………….                         ……………………………………. 
         szülő 
 

 
 
 

 



Mindenki Közlekedik Alapítvány –www.mindenkikozlekedik.hu 
Nyári közlekedési (bűn- és balesetmegelőzési) tábora, Kisújszállás-2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tájékoztatom a szülőket, hogy a táborozáson résztvevő gyerekekre vonatkozóan  az alábbi 
nyilatkozatokkal kell rendelkeznem a táborozás ideje alatt az érvényben lévő 12/1991. (V.18.) 
NM rendelet szerint (a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről): 
 
 
„4.§   

(1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.  
 

(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a 
táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 
táborozásban résztvevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás 
megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz 
szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából. 

 
  

(2a) Az iratokat a táborozás szervezőjéhez  –az általa megállapított határidőig– kell 
visszajuttatni. A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás 
szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell 
tartani.” 

 
Egészségügyi nyilatkozat 

 
I. 
Gyerek neve: …………………………………………….………,  kora: ….. éves,    
 
TAJ száma: …………………., 
 
II. 
Nyilatkozom arról, hogy gyerekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek. Ha 7 napon belül 
az alábbi tünetei voltak, a tünet elmúlásának napját tüntessék fel (IGEN / NEM)!  
 
láz: ……….,  torokfájás: ……….,  hányás: ……….,  hasmenés: ……….,  bőrkiütés: ……….,  
 
sárgaság: ……….,       egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés: ……….,      váladékozó  
 
szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás: ……….,      a gyermek teű- és rühmentes (mentesség  
 
esetén „IGEN”): ……….,  
 
Gyerekem a következő fertőző betegségeken esett túl: ………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                        szülő(gondviselő) szignója 



 
-eü. nyilatkozat 2. oldal- 

 
 

………………………………… 
(gyerek neve) 

 
III. 
Kullancscsípés esetén gyorsteszt elvégzését kérem, annak költségét vállalom:  IGEN - NEM 
 
 
IV. 
Volt-e a gyereknek műtétje?  igen – nem; Ha igen, kérem nevezze meg!……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Van-e valamilyen tartós betegsége a gyereknek?  van – nincs; Ha van, kérem nevezze meg!: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Szed-e rendszeresen gyógyszert a gyerek?  igen – nem; Ha igen, mit és milyen időközönként? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Van-e a gyereknek ételallergiája?  van – nincs; Ha igen, mire? ……………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Van-e a gyereknek gyógyszerallergiája? van – nincs; Ha igen, mely gyógyszerekre? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Egyéb közölni való a szülők részéről a tábori orvos részére: ………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
dátum: .................………….                               ……………………………………... 
                                                 szülő(gondviselő) aláírása  
 
(Az eü.-i nyilatkozatot a táborozás megkezdése előtti négy napban kell kitölteni, és 
induláskor átadni.)  



 
Szülői nyilatkozat 

 
 
 
 
 

Gyermekem, ……………………………………………. a tábor területén, illetve  zárt 
területen ( nem közúton ) segédmotoros-kerékpár(smkp),     vezetését gyakorolhatja (  A 
választott döntéshez tartozó számo(ka)t kérjük bekarikázni. ): 
 

 
  

 
1.   Nem,  egyáltalán  nem  vezethet   sem smkp-t,   csak kerékpárt.  

 
 

2.   Smkp-t vezethet, de csak vele együtt utazó felügyelővel (oktatóval). 
 
 

3.   Smkp-t,   vezethet felügyelet mellett, de önállóan (egyedül), utasítás szerint.   
      
  

 
Gyermekem strandon, illetve uszodában -tanári felügyelet mellett-  fürödhet:  igen    -    nem  
 

 
 
dátum: ………………………….                      
 
 
                                                                            ……………………………………………… 
             szülő(gondviselő) aláírása 
 
 
 
Kedves Szülők! 
 
Kérem a kitöltött nyilatkozatokat vagy szkenneléses eljárással visszaküldeni, vagy az 
induláskor átadni. Aki a tábort induláskor fizeti, kérem, hogy borítékban hozza a pénzt, s a 
borítékon szerepeljen a gyerek neve. Együttműködésüket előre is köszönöm.  
 

 
  

      Tisztelettel 

                                                                
                                                   Del Medico Mihály (táborvezető) 


