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SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………….…………………………………..................................…………………….,
(állandó lakcím: ……………………………………………………………………..................................
ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem: (név: ...………………………………………..…..…, 

születési dátum: ……..........................................) az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 
által szervezett XVIII. Crescendo Nyári Akadémián (továbbiakban: CSI)  részt vegyen 2022. 
július 20 –  augusztus 1. között Tokajban.
Kijelentem, hogy a szervezők megfelelő módon tájékoztattak a Crescendo Nyári Akadémia 
programjairól, továbbá az információkat a nyilvánosság számára közzétették a 
www.crescendoinstitute.org weboldalon.
Tudomásul veszem, hogy a Crescendo Nyári Akadémia nem nyári tábor, hanem zenei 
mesterkurzus.
Ha nevezett gyermekem nem megfelelő – az adott körülmények között általában elvárható – 
magatartást tanúsít a CSI alatt, és emiatt magában vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb 
kárt okoz, a Crescendo Nyári Akadémia szervezői és az Ének a Nemzetekért Kulturális 
Alapítvány nem vonhatók felelősségre. A Crescendo Nyári Akadémia vezetőinek döntése alapján 
gyermekem nem megfelelő viselkedése az Akadémiáról való kizárásához is vezethet.
Tudomásul veszem, hogy az ifjúsági órarendben meghirdetett programok a 14–16 éves 
korosztályt célozzák meg. 
14. születésnapjuk előtt a gyermekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt a Crescendo 
Nyári Akadémián és annak programjain.
Elfogadom, hogy a Crescendo Nyári Akadémia Ifjúsági Tanszakának azon résztvevői számára, 
akik 16. életévüket nem töltötték be (de 14. életévüket már betöltötték) az ifjúsági kurzus 
időbeosztásában meghirdetett valamennyi programon* kötelező a részvétel, azok alól csak az 
Ifjúsági Tanszak vezetőitől lehet felmentést kérni. Elfogadom, hogy a szervezett programokon túl 
gyermekem egész napos foglalkoztatása nem a szervezők feladata.
Tudomásul veszem, hogy a 16. életévüket betöltött résztvevők a felnőtt kurzusokon vesznek 
részt, rájuk a felnőtt órarend vonatkozik, óráikon kívüli szabadidejükkel maguk rendelkeznek.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Crescendo Nyári Akadémia szervezői 
és az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány a rendezvényen fent nevezett gyermekemről 
készült kép- és hanganyagokat a rendezvényre történő hivatkozással protokollcélokra 
felhasználja (pl.: plakát, szórólap, könyv, CD-Rom, weboldal, facebook, stb).
A jelen felelősségvállalási nyilatkozatot elolvastam, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően 
megismertem, annak tartalmát, jogkövetkezményeit megértettem, magamra és az általam 
képviseltre nézve kifejezetten elfogadtam.
Alulírott kijelentem továbbá, hogy a felelősségvállalási nyilatkozat szövegezését egyértelműnek 
és érthetőnek találom, és ezért, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírom.
*A programokat tartalmazó időbeosztást legkésőbb a regisztrációkor kapják meg a résztvevők, kérésük szerint online 
vagy nyomtatott formában. 

Kelt: …………………….., 2022. év ………… hó ………. nap 

……………………………………… …………………………………….. 
            gyermek aláírása        szülő vagy gondviselő aláírása


