Nyári sporttábor az Elektromos Sporttelepen
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is meghirdetjük népszerű napközis gyermektáborunkat az Elektromos Sporttelepen
(Budapest XIII., Népfürdő u. 18-20.), ahova szeretettel várjuk mindazon gyermekeket, akik szívesen töltik gyönyörű
környezetben, sportolással idejüket.
Sportfoglalkozások:
• úszás
• labdarúgás
• kézilabda
• strandröplabda
• strandkézilabda
• tenisz
• asztalitenisz
• teke
A táborban tapasztalt edzők illetve egyetemisták tartják a foglalkozásokat, az Elektromos Sportegyesület szakmai
felügyelete mellett.
Turnusok:
1.
június 17 – június 21.
2.
június 24 – június 28.
3.
július 01 – július 05.
4.
július 08 – július 12.
5.
július 15 – július 19.
6.
július 22 – július 26.
7.
július 29 – augusztus 02.
8.
augusztus 05 – augusztus 09.
9.
augusztus 12 – augusztus 16.
Részvételi díj:
Külsős gyermekek számára: 26.800 Ft/fő/turnus
A fenti összegek tartalmazzák a sportprogramok díját, valamint a napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna) költségeit.
A táborban való részvétel feltételei:
• Általános iskolai életkor (befejezett 1. o., befejezett 8. o., 7-14 év)
• A Sporttelep házirendjének elfogadása és betartása.
• A részvételi díj befizetése a turnus megkezdése előtti héten szerdáig.
o Átutalás: az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11703006-20470302 számú bankszámlaszámra.
Kedvezményezett: Budapesti Elektromos Sportegyesület, közlemény: gyermek neve, befizető lakcíme és turnus sorszáma
o OTP terminálon bankkártyával az ELMŰ Nyrt. Sporttelepén, a sportegyesület irodájában 9.00 – 14.00 óra között (1138
Budapest, Népfürdő u. 18-20). Nincs készpénzfizetési lehetőség.
• Szülői nyilatkozat a gyermek egészségügyi állapotáról, illetve tábori közösségi alkalmasságáról.
• Gyermek TAJ kártyájának fénymásolata.
Szükséges felszerelések:
Sportruházat, melegítő, rövidnadrág, póló, esőkabát, váltó cipőnek tornacipő, papucs, fürdőruhák, törölközők, fehér sapka,
napvédő krém, tisztasági felszerelés.
A gyermekek által hozott értékekért, zsebpénzért, játékokért, műszaki dolgokért, mobiltelefonért stb. felelősséget nem
vállalunk.
A turnusok indításának feltétele a minimum 15 fő jelentkezése.
A táborozásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Gulyás Katalin a 238-2328-as telefonszámon.
Jelentkezés: kizárólag írásban, a mellékelt jelentkezési lapon és e-mailben Gulyás Katalinnál, a katalin.gulyas@elmu.hu email
címen.
Jelentkezési határidő: a turnus megkezdése előtti héten szerda 14.00 óráig.

