ƚĄƌŐǇ͗ƐǌƺůƅŝŬĠƌĞůĞŵ

dŝƐǌƚĞůƚŝŶƚĠǌŵĠŶǇǀĞǌĞƚƅ Ʒƌ!

ůƵůşƌŽƚƚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;Ɛǌƺůƅ ŶĞǀĞͿ ƐǌƺůƅͬŐŽŶĚǀŝƐĞůƅ ŐǇĞƌŵĞŬĞŵ
;ƚĂŶƵůſͿƌĠƐǌĠƌĞĂŵŝŶĚĞŶŶĂƉŽƐƚĞƐƚŶĞǀĞůĠƐſƌĄŬŬƂǌƺůŚĞƚŝŬĠƚƚĂŶſƌĂůĄƚŽŐĂƚĄƐĂĂůſůŝĨĞůŵĞŶƚĠƐĠƚ ŬĠƌĞŵ͘
dĂŶƵůſŶĞǀĞ͗

__________________________________________________________

dĂŶƵůſƐǌƺůĞƚĠƐŝŚĞůǇĞĠƐŝĚĞũĞ͗

__________________________________________________________

TanulſůĂŬĐşŵĞŝƌĄŶǇşƚſƐǌĄŵŵĂů͗__________________________________________________________
TĂŶƵůſŝƐŬŽůĄũĂ͗

^ǌĞŶƚ'ĞůůĠƌƚ<ĂƚŽůŝŬƵƐůƚĂůĄŶŽƐ/ƐŬŽůĂĠƐ'ŝŵŶĄǌŝƵŵ͕'ǇŽŵĂĞŶĚƌƅĚ

dĂŶƵůſŽƐǌƚĄůǇĂ͗

______________

<ĠƌĞůŵĞŵŝŶĚŽŬůĄƐĂ͗

Az itt ƐǌĞƌĞƉůƅƐǌƺůƅŝŬĠƌĠƐƚĂǌŝŶƚĠǌŵĠŶǇǀĞǌĞƚƅďşƌĄůũĂĞů͘ƉŽǌŝƚşǀĞůďşƌĄůĄƐĨĞůƚĠƚĞůĞŬĠŶƚĂŬĠƌĞůŵĞƚĂůĄşƌſ
ƚƵĚŽŵĄƐƵůǀĞƐǌŝ͕ŚŽŐǇĂŬĠƌĞůĞŵďĞŶǇƷũƚĄƐĄŶĂŬŝĚƅƉŽŶƚũĄďĂŶ ĂǌŝƚƚŵĞŐŶĞǀĞǌĞƚƚƚĂŶƵůſŽůǇĂŶĠƌǀĠŶǇĞƐ
ĞŐǇĞƐƺůĞƚŝ ƚĂŐƐĄŐŝ ŝŐĂǌŽůĄƐƐĂů ƌĞŶĚĞůŬĞǌŝŬ͕ ŵĞůǇ ŵĞŐĨĞůĞů Ăǌ EŬƚ͘ Ϯϳ͘ Α ;ϭϭͿ ďĞŬĞǌĚĠƐĠďĞŶ
megfogalmazottaknak:
ǌ ŝƐŬŽůĂ Ă ŶĂƉƉĂůŝ ƌĞŶĚƐǌĞƌƾ ŝƐŬŽůĂŝ ŽŬƚĂƚĄƐďĂŶ ŵĞŐƐǌĞƌǀĞǌŝ Ă ŵŝŶĚĞŶŶĂƉŽƐ ƚĞƐƚŶĞǀĞůĠƐƚ͕ ĂŵĞůǇďƅů
ůĞŐĨĞůũĞďďŚĞƚŝϮſƌĂ
a) iskolai ƐƉŽƌƚŬƂƌďĞŶǀĂůſƐƉŽƌƚŽůĄƐƐĂů͕
ďͿ ǀĞƌƐĞŶǇƐǌĞƌƾĞŶ ƐƉŽƌƚƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞƚ ĨŽůǇƚĂƚſ ŝŐĂǌŽůƚ͕ ĞŐǇĞƐƺůĞƚŝ ƚĂŐƐĄŐŐĂů ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ ǀĂŐǇ ĂŵĂƚƅƌ
ƐƉŽƌƚŽůſŝƐƉŽƌƚƐǌĞƌǌƅĚĠƐĂůĂƉũĄŶƐƉŽƌƚŽůſƚĂŶƵůſŬĠƌĞůŵĞĂůĂƉũĄŶĂƚĂŶĠǀƌĞĠƌǀĠŶǇĞƐǀĞƌƐĞŶǇĞŶŐĞĚĠůǇĞĠƐĂ
ƐƉŽƌƚƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞĄůƚĂůŬŝĄůůşƚŽƚƚŝŐĂǌŽůĄƐďŝƌƚŽŬĄďĂŶĂƐƉŽƌƚƐǌĞƌǀĞǌĞƚŬĞƌĞƚĞŝŬƂǌƂƚƚƐǌĞƌǀĞǌĞƚƚĞĚǌĠƐƐĞů͕
ĐͿ ĞŐǇĞƐƺůĞƚďĞŶ ůĞŐĂůĄďď ŚĞƚŝ ŬĠƚ ſƌĂ ƐƉŽƌƚƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞƚ ĨŽůǇƚĂƚſ ƚĂŶƵůſ ŬĠƌĞůŵĞ ĂůĂƉũĄŶ ʹ amennyiben
ĚĠůƵƚĄŶ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚƚ ƚĞƐƚŶĞǀĞůĠƐ ſƌĄǀĂů ƺƚŬƂǌŝŬ ʹ Ă ĨĠůĠǀƌĞ ĠƌǀĠŶǇĞƐ͕ Ăǌ ĞŐǇĞƐƺůĞƚ ĄůƚĂů ŬŝĄůůşƚŽƚƚ ŝŐĂǌŽůĄƐƐĂů
ǀĄůƚŚĂƚſŬŝ͘
ĨĞŶƚŝŝŐĂǌŽůĄƐƚĂǌͣ/'K>^D/EEEWK^d^dEs>^MZ<>M>/&>DEd^,͟ĐşŵƾŶǇŽŵƚĂƚǀĄŶǇƵŶŬ
ŚŝĄŶǇƚĂůĂŶ ŬŝƚƂůƚĠƐĠǀĞůĠƐĂůĄşƌĄƐĄǀĂůůĞŚĞƚďĞŶǇƷũƚĂŶŝ͗ĂŶǇŽŵƚĂƚǀĄŶǇƚĞǌǌĞůĂƐǌƺůƅŝŬĠƌĞůĞŵŵĞůĞŐǇƺƚƚƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
beadni.

 ŬĠƌĞůŵĞǌƅ ƚƵĚŽŵĄƐƵů ǀĞƐǌŝ͕ ŚŽŐǇ Ă ŬĠƚ ƚĂŶſƌĂ Ăůſůŝ ĨĞůŵĞŶƚĠƐ ĞƐĞƚĠŶ Ă ŵĞŐũĞůƂůƚ
ĞĚǌĠƐĞŬĞŶͬĨŽŐůĂůŬŽǌĄƐŽŬŽŶƚƂƌtĠŶƅƌĠƐǌǀĠƚĞůƚ͕ĂŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬ ƚĞůũĞƐşƚĠƐĠƚ͕ƚŽǀĄďďĄĂŚŝĄŶǇǌĄƐƚƷŐǇŬĞůů
ƚĞŬŝŶƚĞŶŝ͕ ŵŝŶƚ ĂŚŽŐǇĂŶ Ăǌƚ Ă ǀŽŶĂƚŬŽǌſ ũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬ ĠƐ ŝƐŬŽůĄŶŬ ŚĄǌŝƌĞŶĚũĞ Ă ŬƂƚĞůĞǌƅ ƚĂŶſƌĂŝ
ĨŽŐůĂůŬŽǌĄƐŽŬƌĂ ǀŽŶĂƚŬŽǌſůĂŐ ĞůƅşƌũĂ͘  ŬĠƌǀĠŶǇĞǌƅ ŬƂƚĞůĞƐƐĠŐĞ͕ ŚŽŐǇ ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶ a keretbe foglalt
ĨĞůƚĠƚĞůĞŬ͕ǀĂŐǇĂǌ ŝƐŬŽůĄŶŬşǀƺůƐǌĞƌǀĞǌĞƚƚĞĚǌĠƐĞŬŚĞƚŝƌĞŶĚũĞĞǌĞŶŬĠƌĞůĞŵƉŽǌŝƚşǀĞůďşƌĄůĄƐĄƚŬƂǀĞƚƅĞŶa
ƚĂŶƵůſƐǌĞŵĠůǇĠƚĠƌŝŶƚƅĞŶŵſĚŽƐƵůŶĂŬ͕ĂƌƌſůƂƚŵƵŶŬĂŶĂƉŽŶďĞůƺůŝƐŬŽůĄŶŬĂƚƚĄũĠŬŽǌƚĂƐƐĂ͘
KĠƌĞůŵĞǌƅƐǌƺůƅͬŐŽŶĚǀŝƐĞůƅĂůĄşƌĄƐĂ͗
Kelt:

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

IGAZOLÁS A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ÓRÁK ALÓLI FELMENTÉSHEZ
A 2019/2020. TANÉVRE
Tanuló neve: ________________________________________ osztálya: _________________
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Sportága:

__________________________________________________________

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Sportegyesületének neve és azonosító száma:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Az egyesület hivatalos címe: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tanuló edzéseinek helyszíne: ______________________________________________________
Tanuló rendszeres edzéseinek időpontjai: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
a) Az egyesület hivatalos képviselőjeként igazolom, hogy fent nevezett tanuló
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportol. Az egyesület edzésein a feltüntetett
időpontokban rendszeresen részt vesz.
b) Az iskolai sportkör hivatalos képviselőjeként igazolom, hogy fent nevezett tanuló az
iskolai sportkörben legalább heti két óra sporttevékenységet folytat.
A megfelelő rész a betűjel („a”, vagy „b”) karikázásával jelölendő.
Az egyesület hivatalos képviselőjének neve: ___________________________________________
Az egyesület hivatalos képviselőjének aláírása: ..............................................................
ph.
Igazolom, hogy gyermekem a feltüntetett időpontokban rendszeres sporttevékenységet
folytat, továbbá megfelel a jogszabályi feltételeknek:
Szülő aláírása .........................................................................................
Kelt: _________________, _______________________
Ez a nyomtatvány az iskola honlapjáról (www.szentgellert.hu) letölthető, megfelelően kitöltött és
aláírt szülő kérelemmel együtt nyújtható be.

