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PÁLYÁZATI ADATLAP
Idősek üdültetése 2019. Helyszín: Balatonalmádi, Szent István sétány 1–3.

I. A pályázó(k) adatai

1.

Név:

Születési idő: Telefonszám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

2.

Név:

Születési idő: Telefonszám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

3.

Név:

Születési idő: Telefonszám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

4.

Név:

Születési idő: Telefonszám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

5.

Név:

Születési idő: Telefonszám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

2. A megpályázott időpont
 (Kérjük, húzza alá az időszakot. Akár több turnust is bejelölhet, ebben az esetben jelölje meg az elsődleges időpontot):

 1. 2019. május 13. és 18. között,

 2. 2019. május 20. és 25. között,

 3. 2019. május 27. és június 1. között,

 4. 2019. szeptember 2. és 7. között,

 5. 2019. szeptember 9. és 14. között,

 6. 2019. szeptember 16. és 21. között,

 7. 2019. szeptember 23. és 28. között.
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3. A pályázó(k) korábban részt vett(ek)-e az önkormányzat által támogatott kedvezményes 
üdülésen? Ha igen, mikor?

Név Előző üdülés éve

1.

2.

3.

4.

5.

4. Hogyan szeretne üdülni? Kérjük, húzza alá!
 Egyénileg    Klubbal, szervezettel egy időpontban és helyen

5. Amennyiben klubbal vagy szervezettel, melyikkel?

6. Balatonalmádiban a kétágyas szobák korlátozott száma miatt vállalom a három- vagy 
négyágyas szobában való elhelyezést.

   Igen           Nem

7. Diétás étkezési igény (pl. cukor-, glutén-, laktóz-, tejmentes étrend):

Név Allergén-, illetve diétatípus megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

NYILATKOZATOK
Kijelentem, hogy a Kőbányai Önkormányzat által támogatott üdülésen 2017–2018. évben nem vettem részt.

Tudomásul veszem, hogy az orvosi igazolás bemutatása az üdülés megkezdése előtt szükséges, az igazolás hiánya az 
üdülésből való kizárást vonja maga után.

Tudomásul veszem, hogy túljelentkezés esetén a Humánszolgáltatási Bizottság más időpontra is beoszthat.

Tudomásul veszem, hogy az üdüléshez való egyéni részvételi hozzájárulást (2500 Ft/fő/hét) és az idegenforgalmi adó 
összegét (515 Ft/éjszaka/fő), összesen 5075 forintot a helyszínen kell megfizetnem.

Hozzájárulok a személyes (különleges) adataimnak a kérelmem elbírálása céljából történő kezeléséhez. 

A Hivatal adatvédelmi tájékoztatója a www.kobanya.hu/ügyintézés/adatvédelem útvonalon érhető el.
 

Budapest, 2019. 
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