Nyári tereptábor jelentkezési lap

Sorszám: ………

/Kérjük olvashatóan kitölteni!/

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. július 02
- július 06.
2. július 09
- július 13.
3. július 16
- július 20.
4. július 23
- július 27.
5. július 30
- augusztus 03.
6. augusztus 06 - augusztus 10.

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

Ebben az évben a választható sportágak körébe felvettük a tematikus terepsportot. A délelőtti időszakban a törökbálinti X-Treme Quad
Tours.-szal együttműködésben, a gyerekeknek lehetőségük lesz megismerkedni a különleges sporteszközökkel. Természetesen szigorú
szabályokkal és kizárólag a szülők által vállalt teljes felelősség vállalással. Hasonlóan a lovasokhoz, busszal szállítjuk a gyerekeket a régi
téglagyár területére, ahol az X-Treme Quad Tours műszaki felügyelői veszik át gyerekeket és vezetik a foglalkozásokat, túrákat. Ismertetik a
szabályokat és a különböző sporteszközök kezelésére vonatkozó tudnivalókat. A sporteszközök használatának betanítása alatt minden
gyermek mellett kísérő személyzet lesz. Naponta más-más sporteszközzel ismerkednek meg, majd a tábor végén játékos vetélkedőn
mérhetik le mennyire sajátították el az adott jármű kezelését. Hetente 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Jelentkezéskor a szülőnek alá
kell írnia a mellékelt Részvételi nyilatkozatot.
Támogatjuk az X-Treme Quad Tours által ajánlott extrém sport biztosítás megkötését a megjelölt időszakra.

Választott sportág: Tematikus tereptábor: Quad /4 kerekű motor/,
Segway /önegyensúlyozó, 2 kerekű elektromos jármű/,
Terepkerékpár
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
Buszos szállítás:
Hozzájárulok gyermekem külső programok helyszínre történő buszos szállításához.
Dátum: ………………………………………..
……………………………………………………….
Szülő aláírása
A házirend szabályait megismertem, elfogadom. 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, 2018. …………………………..

………..………………………………….
Szülő aláírása

Nyári Tereptábor tájékoztató!
Kérjük, hogy gyermeke érdekében ezt a tájékoztatót gondosan olvassa el és őrizze meg!
Köszönjük segítségét!
2018. július 02-tól nyári sporttábort szervezünk általános iskoláskorú gyermekek részére.
A gyerekek napi egy edzésen a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek
megfelelő csoportokban. A köztes időben egyéb sportjátékokat /ping-pong, íjászat, strandfoci, strandröplabda,
vizilabda, birkózás, stb./ kézműves foglalkozást és egyéb élményprogramokat /lézer csata, GPS útkereső/
szervezünk 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, ügyeletet reggel 7-től, délután 17 óráig tartunk.
Gyülekezés az iskola aulában /Törökbálint, Óvoda u. 6./ Kérjük a tisztelt szülőket, az időpontokat tartsák be,
főleg délután időben jöjjenek gyermekükért!
A tábor ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működik. A hétfői érkezéskor kell leadni az „egészséges közösségbe
mehet” szülői nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új nyilatkozat, de megszakított
részvételnél igen. A Tereptáborhoz szükséges Felelősségi Nyilatkozat hiányában nem tudjuk elfogadni a
jelentkezést. Hetente 20 fő vehet részt a Tereptábor programon. Kérjük, legkésőbb 8.30-ig érjenek be, mert a
programokra a busz legkésőbb 8.40-kor elindul. Késés esetén nem tudjuk biztosítani a helyszínre szállítást.
A tábordíj tartalmazza: a napközbeni felügyeletet, a sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős tevékenységeket,
az étkezést és a táborozás igénybevételének első hetében 1 db tábori pólót.
Étkezés: A napi háromszori étkezés a helyszínen biztosított. Hét közbeni lebetegedés esetén díjat nem tudunk
visszatéríteni, de az étel elvihető saját ételszállító edényben.
Kérjük, a gyerekek egy saját, megjelölt műanyag poharat hozzanak magukkal!
Öltözet: napközben kényelmes, /időjárásnak megfelelő/ valamint a választott sporthoz szükséges felszerelés.
Tornacipő minden gyermeknek kötelező! A sportcsarnokba csak utcán nem használt tiszta talpú sportcipőben
lehet belépni. Egyéb elengedhetetlen felszerelések: papucs, törölköző, 2 db fürdőruha. Saját hajszárítót nem
lehet használni.
Kérjük, a gyerekek ne hozzanak magukkal elektromos eszközöket /telefon, tablet, stb./ egyéb értéktárgyakat
/ékszer, drága játék/, mert ezekért nem vállalunk felelősséget!
A gyermekeket 15-20 fős csoportokba osztjuk be. Hétfői napon a csoportnak megfelelő karszalagot kapnak. A
karszalag használata a tábor ideje alatt kötelező! Amennyiben a gyermek leveszi a karszalagot, reggel a
belépésnél meg kell vásárolni és fel kell tenni az újat. 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: 49.000,- /fő / hét
Befizetés: A Sportközpont recepcióján készpénzzel, bank kártyával, Széchenyi pihenőkártyával, Erzsébet
utalvánnyal, jelentkezés a recepciónál 2018. április 15-től. Gyermekenként annyi jelentkezési lapot kell
kitölteni, ahány hétre befizetnek.
Kérjük, hogy legkésőbb a választott turnus előtti szerdáig fizessen be, mert csak ez esetben tudjuk
megrendelni az étkezést! Köszönjük!
Mindent megteszünk, ha gyermeke nem tud részt venni a befizetett turnusban, hogy a családot a legkisebb veszteség érje, azonban a
szervezéssel kapcsolatos vissza nem nyerhető költségek miatt csak az alábbi lehetőségekre van mód:
- betegség esetén, későbbi turnusba áthelyezés /orvosi igazolás leadása szükséges, az étkezést arra a hétre is ki kell fizetni/.
- amennyiben az áthelyezés nem megoldható, az étkezési díjat nem tudjuk visszatéríteni, /az étel saját ételhordóban elvihető./
- másik gyermek részére történő átruházás lehetséges, minkét gyermek szüleinek kérelmével, amit írásban kell elküldeni
baum.katalin@torokbalint.hu e-mail címre. Új jelentkezési lap kitöltése szükséges.
- a befizetett turnust megelőző szerdáig jelzett lemondás esetén 80 % visszatértés, ezt követően 50 %-os a visszatérítés mértéke. A turnus
megkezdése után nem tudunk lemondást elfogadni, visszatérítésre nincs mód.
A lemondást kérjük írásban jelezze, a visszatérítést a beérkezést követő 5 munkanapon belül tudjuk visszafizetni a fentiekben leírtak szerint.

Konrády Ildikó főszervező
Egyéb információk: 06 23 222-360 /recepció/
Mészáros Krisztina 06 20 626 1211 (meszaros.krisztina@torokbalint.hu)

