Nyári sporttábor jelentkezési lap
/Kérjük olvashatóan kitölteni!/

Sorszám: ………

Gyermek neve: ………………………………………………………………… kora: …………éves
Szülő, gondviselő neve: ………………………………………………………………………………..
Címe: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám 1.: ……………………………….. Telefonszám 2.: ……………………………….
/amin napközben is el tudjuk érni!/

E-mail cím: ………………………………………………….

Gyermek TB kártyaszáma: ………… …………… ……………
Választható turnusok: Kérjük a kiválasztott időpontot bekarikázni!
1. június 26
- június 30.
2. július 03
- július 07.
3. július 10
- július 14.
Izgiland (opcionális): 1.200 Ft
4. július 17
- július 21.
5. július 24
- július 28.
6. július 31
- augusztus 4.

A napi két edzés közül az egyik úszás, a másik a választott sportág.
Úszás tudásszint: /kérjük a megfelelőt aláhúzni!
1. haladó
2. középhaladó mélyvizes

3. középhaladó kisvizes
4. kezdő

Választott sportág:
/Kérjük a megfelelőt aláhúzni!/
Választott sportág tudásszintje:
Kispályás labdarúgás
Kosárlabda
kezdő
Tenisz
Tánc, aerobic
középhaladó
Birkózás (1., 2., 3., 4. héten)
Lovas tábor
haladó
Squash
Kézilabda (1.,4., 5., 6. héten)
Második választott sportág: ……………… tudásszintje: kezdő
középhaladó haladó
/Kérünk beírni egy második választott sportágat, ha az elsőre nincs elég jelentkező!/
A gyermek esetleges betegségei, allergia, egyéb /diétás étkezés igényléséhez szakorvosi igazolás szükséges/ :
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
A gyermekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók, kérések: ………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hozzájárulok, hogy gyermekem 16 órakor hazamehet egyedül:

………………………………………………………
Szülő aláírása

Csak kísérettel! Ki viheti el a gyereket? …………………………………………………………………………………………………….
/Csak a megnevezetteknek adjuk át a gyermeket!/
………………………………………….
Szülő aláírása
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem nem tartja be a házirend szabályait, fegyelmi vétség alapján a táborból kizárásra kerül.
/költség visszatérítés nélkül!/
□ Hozzájárulok, hogy a megadott adataimat a táborokkal kapcsolatos információküldésre felhasználják.
□ Nem járulok hozzá, hogy a megadott adataimat a táborokkal kapcsolatos információküldésre felhasználják.
A jelentkezéssel elfogadom, hogy a táborról készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában gyermekem
szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kérek.
A jelentkezést befizetésekor tudjuk elfogadni. A tábori tájékoztatót átvettem az abban leírtakat tudomásul veszem.

Budapest, 2017. …………………………..

………..………………………………….
Szülő aláírása

Nyári sporttábor tájékoztató!
Kérjük, hogy gyermeke érdekében ezt a tájékoztatót gondosan olvassa el és őrizze meg!
Köszönjük segítségét!

2017. június 26-tól nyári sporttábort szervezünk általános iskoláskorú gyermekek részére.
Napi egy edzésjellegű foglalkozáson a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a
tudásszintnek megfelelő csoportokban. A köztes időben vízi játékot, kézműves foglalkozást és szervezett
játékprogramokat biztosítunk a gyerekeknek az uszoda közönségétől elzárt területen, kis csoportokban. Az
úszásoktatás és a pancsolás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével
Gyerek az uszoda területén felügyelet nélkül nem közlekedhet, tartózkodhat!
A tábor hétfőtől-péntekig reggel 8-16 óráig tart. Ügyelet reggel 7-től, délután 17 óráig tart.
Gyülekezés az iskola aulában /Törökbálint, Óvoda u. 6./ Kérjük a tisztelt szülőket, az időpontokat tartsák be,
főleg délután ne késsenek a gyermekért jönni!
A tábor ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működik. A hétfői érkezéskor kell kitölteni az „egészséges
közösségbe mehet” szülői nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új orvosi papírt
kitöltetni, de megszakított részvételnél igen.
A tábordíj tartalmazza: a napközbeni felügyeletet, a sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős tevékenységeket,
az étkezést és a táborozás igénybevételének első hetében 1 db tábori pólót.
Étkezés: Ebéd az iskola éttermében, két kiegészítő étkezés /tízórai, uzsonna/ a programhoz igazítva napközben.
Hét közbeni lebetegedés esetén az étel elvihető.
Kérjük, a gyerekek egy saját, megjelölt műanyag poharat hozzanak magukkal!
Öltözet: az időjárásnak megfelelő napközbeni és egy a választott sportághoz szükséges edzésfelszerelés.
Tornacipő minden gyermeknek szükséges! A terembe csak utcán nem használt tiszta talpú sportcipőben lehet
belépni. Egyéb elengedhetetlen felszerelések: papucs, törölköző, 2 db fürdőruha. Saját hajszárítót nem lehet
Kérjük, a gyerekek ne hozzanak magukkal elektromos eszközöket /telefon, MP3, stb./,
valamint értéktárgyakat /ékszer, drága játék/, mert ezekért nem vállalunk felelősséget!
A gyermekeket 15-20 fős csoportokba osztjuk be. Hétfői napon a csoportnak megfelelő karszalagot kapnak,
amit egész héten viselniük kell. Napközben csoportonként 2 felügyelő tanár foglalkozik a gyerekekkel. Az
edzéseket szakedzők, testnevelő tanárok az egyéb foglalkozásokat szakképzett nevelők tartják.
Jelentkezés, befizetés:
Jelentkezési lapot a Sportközpont recepcióján kérhet, interneten a Sportközpont honlapjáról lehet letölteni.
www.tbsk.hu
A tábor díja: 22.900,-/hét/fő
Lovas tábor 28.900 Ft / fő / hét
Befizetés: A Sportközpont recepcióján készpénzzel, bank kártyával, Széchenyi pihenőkártyával, Erzsébet
utalvánnyal, jelentkezés a recepciónál 2017. március 16-tól. Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány hétre
befizeti a gyermeket.
Kérjük, hogy legkésőbb a választott turnus előtti szerdáig fizessen be, mert csak ez esetben tudjuk
megrendelni az étkezést! Köszönjük!
Konrády Ildikó főszervező
Egyéb információk: 06 23 222-360 /recepció/
Mészáros Krisztina 06 20 626 1211 (meszaros.krisztina@torokbalint.hu)

