Még lehet jelentkezni: ingyenes nyári táborozás a munkatársak gyermekei számára
A MÁV-csoport a tavaly karácsonyi ajándékozás után idén nyáron is szeretné egy különleges élménnyel meglepni a
vasutas kollégák gyermekeit. A vasúttársaság és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2019. április
3-án aláírt együttműködésének köszönhetően 180 gyermek kap lehetőséget arra, hogy az Erzsébet-tábor program
keretében térítésmentesen vegyen részt egy egyhetes nyári élménytáborban a Balaton partján, Zánkán. A
kezdeményezés célja, hogy azok a gyermekek is megtapasztalhassák a nyaralás élményét, akiknek erre egyébként
nem lenne lehetőségük.

Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója (a képen balra) és Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke

A jelentkezés feltételei:
- legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő aktív munkaviszonnyal rendelkezik a MÁV-csoport vállalatainál
(határozott idejű szerződés esetén munkaviszonya 2019. augusztus 16-án még aktív);
- a gyermek 1–8. osztályos általános iskolai tanuló, aki a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal és
érvényes diák- vagy személyi igazolvánnyal rendelkezik;
-

rászoruló gyermek, akinek nincs semmilyen egyéb lehetősége üdülésre;

-

a gyermek a MÁV-csoportos turnusok időpontjainak bármelyikében részt tud venni a programon.

MÁV-csoportos turnusok a zánkai Erzsébet-táborban:
1. turnus: 2019. július 28. – augusztus 2.
2. turnus: 2019. augusztus 4–9.
3. turnus: 2019. augusztus 11–16.

A jelentkezéskor meg lehet adni, hogy lehetőség szerint melyik turnust szeretnék választani, de a szervezők nem
tudják garantálni, hogy a gyermek a kért időpontban fog utazni. Ha két jelentkeztetett gyermek együtt szeretne
utazni (például testvérek, azonos településen élnek, már ismerik egymást, stb.), kérjük, jelezzék a jelentkezéskor
annak érdekében, hogy az előzetes szobabeosztásnál a szervezők ezt figyelembe tudják venni. A helyszínen a
szobabeosztás módosítására már nincs lehetőség.

A táborokba elektronikusan, a MÁV-csoport honlapján lehet jelentkezni. Az érvényes jelentkezéshez szükséges a
regisztrációs adatok feltöltése, a maradéktalanul kitöltött, aláírt és feltöltött szülői nyilatkozat (
Szuloi_es_kcs_nyilatkozat_ELM.pdf), a feltöltött érvényes tanulóijogviszony-igazolás (a gyermek iskolája adja ki),
valamint a GDPR-nyilatkozat elfogadása az online felületen. Ezek közül bármelyik hiányában a jelentkezés
érvénytelen.

A jelentkezési felület 2019. április 10-én, szerdán, 8 órától április 15-én, hétfőn, 16 óráig lesz elérhető az alábbi
linkre kattintva:
www.mavcsoport.hu/erzsebettabor2019

A jelentkezés leadása után az adatok módosítására, illetve hiánypótlásra sajnos nincs lehetőség.

Jelentkezéskor az alábbi adatokat kell feltölteni:

Munkavállaló:
Vezetéknév
Keresztnév
Törzsszám
Vállalat
E-mail-cím (ahová visszajelzést küldhetünk):

Gyermek:
Vezetéknév
Keresztnév
Személyi azonosítószám (a lakcímkártyán szerepel)
Évfolyam
Pólóméret
Tajszám
Neme
Születési idő

Anyja neve
Szülő/törvényes képviselő neve
Értesítendő hozzátartozó telefonszáma
Gyógyszerérzékenységek
Rendszeresen szedett gyógyszerek
Ismert betegség/allergia
Speciális étkezési igény
Sajátos nevelési igényű gyermek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
Mozgásában korlátozott gyermek
Gyermek állandó lakcímének irányítószáma
Város
Utca, házszám
Iskola OM-azonosítója
Iskola neve

A jelentkezéseket beérkezési sorrendben regisztráljuk, így az első 180 érvényes, maradéktalanul beadott igénylés
alapján tudjuk biztosítani a nyári táboroztatást. A jelentkezés elfogadásáról értesítjük a szülő(ke)t vagy a törvényes
képviselő(ke)t.

A gyermekek helyszínre utaztatása szervezetten történik majd, ennek részleteiről a későbbiekben adunk részletes
tájékoztatást.

A vasúttársaság célja, hogy minél több rászoruló gyermek gazdagodhasson egy emlékezetes nyaralás élményével.
Meggyőződésünk, hogy Ön is ezt szeretné, ezért kérjük, hogy csak indokolt esetben regisztrálja
gyermekét/gyermekeit a programra.

Adjunk nyári élményt azoknak a gyermekeknek, akiknek nincs lehetőségük máshová eljutni!
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