
Bolyai-túra Erdélyben, 2009  Jelentkezési lap 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  
Minden 18 év feletti résztvevő számára a kitöltése kötelező! 

 
JELENTKEZŐ NEVE (nyomtatott betűkkel): 
 

JELENTKEZŐ E-MAIL-CÍME:                                        @ 
 
LAKCÍME: 
 irányítószám város utca, házszám 
 

SZÜL.HELY, IDŐ:   év hó nap 
 
ANYJA NEVE:  
 
ÚTLEVÉL / SZEMÉLYI IG. SZÁMA (húzd alá, melyik):  
 
EZEN DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:  év hó nap 
 
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával elismerem, hogy a Bolyai Club 
Kollégiumi Alapítvány (továbbiakban BCKA) által szervezett erdélyi Bolyai-
kiránduláson a saját felelősségemre veszek részt! Tudomásul veszem, hogy az 
utazási feltételek alapvetően nem gyermekekhez vannak igazítva, így 18 év alatti 
hozzátartozómat csak saját felelősségre hozom. Az utazás szabályait elfogadom. 
 

Csak szükség esetén töltsd ki! 

AZ UTAZÁSON RÉSZTVEVŐ 18 ÉV ALATTI CSALÁDTAGOK SZÁMA: …..  fő 
 

 1. 2. 3. 
NEVE:    
SZÜLETÉSI DÁTUMA    
ÚTLEVÉLSZÁMA    

 
 

Tudomásul veszem, hogy 
 Az utazás szervezett része 2009. okt. 22-én csütörtökön (továbbiakban: 1. nap) 

17:00-kor kezdődik Marosvásárhelyen. Az eddig az időpontig az ide 
történő utazást egyénileg intézem, magánköltségre. 

 Az utazás szervezett része 2009. okt. 27-én kedden (továbbiakban: 6. nap) 
14:00-kor végződik Marosvásárhelyen. Ez után az innen történő 
hazautazást egyénileg intézem, magánköltségre. 

 

Továbbá tudomásul veszem, hogy a szoros időbeosztás miatt a napi programokra a 
busz a kihirdetett időpontokban indul! Amennyiben addig nem jelenek meg, az 
aznapi programban nem veszek részt! 
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A N Y A G I  V O N Z A T O K  
 

Tudomásul veszem, hogy a BCKA számára befizetett részvételi díjból (18 eFt / fő), 
ill. az alapítvány által adott támogatásból az alábbi ellátásokban részesülök: 

 A fenti két időpont között a közös busszal történő utazás. 
 Mind az öt éjszakára szállás, hideg reggelivel. (Első nap Marosvásárhelyen 

kollégiumban, további 4 nap során Ivóban, magánháznál vagy panzióban. A szervezők által 
készítendő ház- és szobabeosztást elfogadom!) 

 Első és második nap közös vacsora (egyféle, választás nincs). 
 A negyedik és ötödik napon vacsora, szűk a’la carte választási lehetőséggel. 
 Az ötödik napon –szép idő esetén– traktoros, utánfutós utazás fel a Hargitára 

(ameddig lehetséges). 
 A programban kiemelt látnivalókra belépőjegy. (A programváltoztatás joga fenntartva!) 

M i n d e n  e g y é b  s a j á t  k ö l t s é g r e  t ö r t é n i k ! ! !  
 
 

A jelentkezés folyamata, amit ismerek és elfogadok: 

1. Alapfeltétel ezen lap szabályos kitöltése (minden 18 év feletti jelentkező külön 
lapot töltsön ki!), aláírása és postázása a visszaküldési címre! (Lásd a lap alján.) 
Csak a  2009. márc. 15.  előtt beérkező jelentkezéseket tudjuk fogadni! 

2. A BCKA a kedvezményes utazást max. 35 fő számára szervezi, így fenntartja a 
jogot, hogy csak az első 35 jelentkezést fogadja el. A jelentkezőket e-mail-ben 
értesítjük a fent megadott mail-címen legkésőbb  2009. március 20 -ig. 

3. A sikeres jelentkezés esetén  2009. márc. 31 -ig be kell fizetni 9.000,-Ft/fő 
előleget az Alapítvány számlájára! (OTP 11711034-20842491) Ezt az összeget 
sem visszafizetni, sem más célra továbbutalni nem tudjuk! 

4. A márc. 31-i befizetési határidő kötelező! Aki eddig határidőig a befizetést bármi 
okból elmulasztja, ahelyett az elutasított jelentkezők közül hívjuk be a következőt. 

 

A fennmaradó összeget (9.000,-Ft/fő) 2009. szeptember 1-ig kell ugyanerre a 
számlára befizetni. Itt már szükség esetén fizetési halasztás/részletfizetés is kérhető. 
 

Fentieket kivétel nélkül tudomásul vettem! 
 
 
  a jelentkező aláírása 
 
Kelt: …………………………, 2009. …….. hó …... nap 
 
Visszaküldési cím: (kérjük a kitöltött jelentkezési lapokat ide postázni!) 

Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány – 7400 Kaposvár Damjanich u. 54. 
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