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JELENTKEZÉSI LAP  
(KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL LEGYEN KEDVES KITÖLTENI) 

 

Csoportot szervező (tanár) neve   

Mobil száma      

Email címe     

Utazás elnevezése   

Utazás időpontja    

Részvételi díj      

Utazó neve_________________________________________________________________ 

Születési hely, év, hó, nap_____________________________________________________ 

Lakcím____________________________________________________________________ 

 

Utazó telefonszáma__________________________________________________________ 

Szülő telefonszáma___________________________________________________________ 

 

Utazó Email címe__________________________________________________________ 

Szülő Email címe_____________________________________________________________ 

 

Érvényes útlevél/ személyi igazolványszám (Legkésőbb indulás előtt 30 nappal kérjük) 

  

Családoknál történő elhelyezés esetén allergia, rendszeres gyógyszerszedés, étkezési 

problémák_________________________________________________________________ 

 

Kombinált baleset- betegség-poggyász+ útlemondási biztosítás díja 

   
A jelentkezési lap kitöltése nem minősül a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft-vel történő szerződéskötésnek, 

azonban feltétlenül szükséges az igények felmérése, az utazás megszervezése és későbbi lebonyolítása 

érdekében.  A kirándulás részleteit, az utazásszervező utazási feltételeit és az útlemondási tájékoztatót 

elolvastam, tudomásul vettem. 

Adatkezelési Nyilatkozat 

Alulírott …………………………….. hozzájárulok ahhoz, hogy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az 

általam megadott személyes adatokat kezelje, tárolja. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a 

www.paradisotours.hu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és megértettem.  

Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft gyermekem – aki 

felett a szülői felügyeleti jogokat gyakorlom - személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban 

meghatározott célból kezelje. 

Hozzájárulok, hogy az én és gyermekem személyes adatait a csoportot szervező személy kezelje és 

továbbítsa a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft részére. 

Tudomásul veszem, hogy az Utazási Iroda az én és gyermekem személyes adatait harmadik 

személyeknek /busz, szállás, stb./ továbbíthatja. 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor 

visszavonhatom, amely adott esetben az utazási szerződés felmondását, és annak jogkövetkezményeit 

eredményezheti. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződés köztem és a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft 

között nem jön létre, az Utazási Iroda a jelen Jelentkezési Lapon feltüntetett adataimat nem kezeli és 

nem tárolja tovább. 

 

2020.       …………………………………………… 

      UTAS (SZÜLŐ) OLVASHATÓ aláírása 
  

  

http://www.paradisotours.hu/
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((SSZZÜÜLLŐŐII))  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  

Alulírott……………………………………………………………………………………………………………... 

lakcím:………………………………………………………………………………………………………………. 

hozzájárulok ……………………………………………………………………………………………………… 

nevű  gyermekem utazásához.  A határátlépésekhez szükséges engedélyekkel, megfelelő fizetőeszközzel 

gyermekem rendelkezik. Programot, útvonalat, étkezési rendet elfogadom. 

Az utazás időpontja:      

 

Vállalom az utazással kapcsolatos költségeket. 

 Részvételi díj          

 Kombinált baleset- betegség-poggyász+ útlemondási biztosítás   

 belépőjegyek (külön tájékoztató és a csoportvezető megrendelése alapján) 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a csoportot szervező személyt hogy nevemben/ 

képviseletemben az utazási szerződést megismerje, megkösse. 

A kirándulás részleteit, az utazásszervező utazási feltételeit és az útlemondási tájékoztatót elolvastam, 

tudomásul vettem. 

Tudomásul veszem a házirend szabályait, melyet a tanulmányi kirándulás tájékoztatóján ismertetnek velem.  

 

Miskolc, 2020.      UTAS (SZÜLŐ) OLVASHATÓ aláírása 

AAddaattkkeezzeellééssii  NNyyiillaattkkoozzaatt  

Alulírott …………………………….. hozzájárulok ahhoz, hogy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az általam 

megadott személyes adatokat kezelje, tárolja. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a 

www.paradisotours.hu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és megértettem.  

Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft gyermekem – aki felett a 

szülői felügyeleti jogokat gyakorlom - személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból 

kezelje. 

Hozzájárulok, hogy az én és gyermekem személyes adatait a csoportot szervező személy kezelje és továbbítsa a 

Paradiso Tours Utazási Iroda Kft részére. 

Tudomásul veszem, hogy az Utazási Iroda az én és gyermekem személyes adatait harmadik személyeknek /busz, 

szállás, stb./ továbbíthatja. 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, 

amely adott esetben az utazási szerződés felmondását, és annak jogkövetkezményeit eredményezheti. 

2020.        …………………….  

UTAS (SZÜLŐ) OLVASHATÓ aláírása 

http://www.paradisotours.hu/

