JELENTKEZÉSI LAP – REAL MADRID LABDARUGÓ TÁBOR
REGISTRATION FORM – REAL MADRID SOCCER CLINIC
2021. július 4-10. / 4th to 10th of July 2021

Név/Name ………………………………

Osztály/Grade …………

Születési dátum/Date of birth ………………………………
Nemzetiség/Nationality ……………………………………...
Édesapa neve/Father’s name ……………………………………...
Édesapa neve/Mother’s name ……………………………………...
Családi kontakt email cím/Family contact email ……………………………………...

2021. július 4-10. (7 nap): 1,490 € /fő. Az összeg forintban kerül kiszámlázásra az aktuális árfolyamnak
megfelelően.
A jelentkezés csak a befizetéssel együtt érvényes. A díj befizetését a következő számlára tegyék meg: SEK
Budapest KFT. - K&H Bank 10403181-50526881-68751008
Kérjük kitölteni és a titkárságra visszaküldeni.
Befizetési határidő: 2021. június 7.
* A programon való részvételre a nemzetközi utazási korlátozások vonatkoznak, a COVID-ra vonatkozó utazási
korlátozások miatt a lemondás legfeljebb 4 nappal a program kezdete előtt megengedett. A program
megkezdésétől számított 3 napon belüli COVID-lemondás esetén a program költségeinek 30% -át kell fizetni.
Bármely más okból történő lemondás esetén a program költségeinek 100% -a nem visszatérítendő.
4th -10th of July 2021 (7 days): 1,490 € /child. The amount will be invoiced in HUF according to the current
exchange rate.
The registration is valid only with payment. Payment should be made to:
SEK Budapest KFT. - K&H Bank 10403181-50526881-68751008
Please, fill in this registration form and return it to the secretary.
Payment deadline: 7th of June 2021
* Participation in the Clinic is subject to International Travel Restrictions, cancellations for COVID related travel
restrictions will be allowed up to 4 days before the start of the program at no charge. Any COVID related
cancellations within 3 days of the start of the program will incur a 30% penalty of the cost of the program.
Cancellations for any other reason will have a penalty of 100% of the cost of the program.

Budapest, 2021…………………….
…………………………………
Apa aláírása/Father’s signature

Hűvösvölgyi út 131, Budapest, Hungary 1021
T (361) 3942968 | E contact.sekbudapest@iesmail.com
www.sekbudapest.com

…………………………………
Anya aláírása/Mother’s signature

