Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat
1195. Budapest XIX. Városház tér 18-20.

Telefonszám: 20/983 2763 / Szilágyi István

XIX-12/2020 Pl

Szülői engedély külföldi kiutazáshoz I(we),as the lawful person(s) with custodial rights
of the minor, hereby give my(our) consent for his/her travelling abroad as follows.

A program tartalma: A Kispesti Önkormányzat testvérvárosi szerződései alapján megvalósuló cserediák program, oktatási időn kívül, pedagógusok által levezetett módon.
Az utazást a Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat kizárólag menetrendszerinti
járatokkal biztosítja a meghívás helyszínére és vissza. A program időtartamára a meghívó város polgármestere adta ki a meghívólevelet, mely tartalmazza a teljes ellátás,
program és szállás biztosítását.
Egészségügyi ellátás: EU országokba és Szerbiába utazók részére kötelező egyénileg
kiváltani az EU Egészségbiztosítási kártyát, valamint utazási biztosítást minden országba egyénileg kell kötni. Törökországba utazóknak csak biztosítással kell rendelkezni. A programon EU Egészségügyi Kártya és utasbiztosítás nélkül nem vehet részt
kiutazó!
Utazás: Az utazás kizárólag menetrendszerinti járattokkal történik: Tasnád, Zombor,
Vrbovec–nemzetközi vonat, Smolyan- Krzeszowice – nemzetközi autóbusz, Törökországba –repülőgéppel. A szülő a hozzájárulás aláírásával kijelenti, hogy engedélyezi a gyermeke részére -oktatási időn kívül- a nemzetközi menetrendszerinti utazás alkalmával az éjszakai utazást is (transzfert is beleértve).
Díjkötelezettség: A program a biztosítási díj kivételével díjmentes.
Külföldi utazás során felmerült költségek: A csoportvezetőnél tartalék készpénz ellátmány van. Ezzel szükség esetén segíteni tudunk gyógyszer vásárlás, esetleg utazási
okmány elvesztése esetén. Külföldön megelőlegezett, számlával igazolt költséget az
önkormányzatnak a szülő által érkezéskor vissza kell téríteni. A felmerült költségekről
a szülőt telefonon azonnal tájékoztatja a csoportvezető.
Részvétel feltétele: A testvérvárosi cserediák programon, kizárólag magyar utiokmányokkal, szülői hozzájárulással rendelkező tanuló vehet részt. Különélő szülők, kizárólagos szülői felügyelete-esetén a konzuli kiutazási okmány javaslata az irányadó, egyébként két szülő aláírása szükséges.
Adatvédelem: A szülők aláírásukkal tudomásul veszik, hogy a kiutazók adatait, utazási
okmány másolatát kizárólag az utazás céljára használjuk fel és az érintett fogadó testvérvárosnak átadjuk. A személyes adatok a -név kivételével- visszaérkezés után 30
nappal törlésre kerül. A kiutazás során a csoportról fényképfelvételek készülnek, mely
közösségi oldalon, testvérvárosi honlapon megosztásra kerülnek, médiában megjelenhetnek.
A kiutazásról, tartalmáról, a szervező szülői értekezletet tart a kiutazást megelőző 60
napon belül

-2A Szülői Engedély alapján engedélyezzük, hogy gyermekünk részt vegyen a Budapest
XIX. Kerületi Önkormányzat) testvérvárosi programján. Kollégiumi /szállodai elhelyezéssel a testvérvárosban, teljes ellátással (kivétel az utazás időtartalma) .
Útlemondás esetén, amennyiben lehetséges új kiutazót kell a csoportba felvenni, a menetjegy átíratási költség a lemondó felet terheli.
Aláírásunkkal felhatalmazzuk a csoportvezetőt, a kiutazás során szükséges esetleges
ügyintézésre, szülők képviseletére.

………………………..

………………………..

Szülő aláírása, szig.sz.:
Adatok

Szülő aláírása: szig.sz:

A kiutazó neve
Family/First name of the minor
Születési idő/hely/
Date and place of birth:
Állampolgárság/Nationality
magyar/hungarian
Utiokmány száma/Number of
travel document
Kiállítás helye/kiállító/Issuing
Belügyminisztérium
authority of travel document
HUNGARY
Lejárat dátuma/Expiry date of the
travel document
Célország/DestiLengyelország
Utazás eszköze /
nemzetközi autóbusz
nation country
Means of travel
international Bus
Utazás időtartama / Period
2020.06.29
2020. 07.08
of travel
Külföldi tartózkodás/ Adress
Krzeszowice Municipality
of residence abroad
Krzeszowice Önkormányzat
Az utazás jellege /nature of travel
Testvérvárosi utazás / town twinning trip
Vezető / Leader, teacher
Csoportvezető
Engedély dátuma / Date of
authorization
Információk itt lesznek elérhetők: http://uj.testvervaros.kispest.hu
*1: Lengyelország, Horvátország, Bulgária, Szerbia Románia *2 Törökország útlevéllel kell rendelkezni 05.15-ig
*3 A fogadott cserediák esetleges érzékenység miatt.

Szervező önkormányzatok:
Kispest

Pendik

Vrbovec Smolyan Krzeszovice

Zombor

Tasnád

