A Budapesti Elektromos Sportegyesület 2020-ban is meghirdeti népszerű vitorlástáborát,
a Balaton egyik legszebb vízitelepén, Alsóörsön.
Várjuk azon 7-16 év közötti gyermekek jelentkezését, akik szeretnék biztonságos körülmények között, saját strandon, saját
kikötőben, szakértő oktatók segítségével elsajátítani a vitorlázás alapjait. Felejthetetlen élmények, sportprogramok,
szórakozás várja a gyermekeket, a Balaton egyik legszebb vízitelepén.
A foglalkozások, oktatások optimist, valamint a haladók részére kalóz típusú vitorlás hajókkal történik.
Célunk a vitorlás-sport megismertetése, megszerettetése mellett a közösségi szellem erősítése, aktív sportprogramok
biztosításával.
Turnusok:
1. turnus: június 21. (vasárnap) – június 27. (szombat)
2. turnus: július 19. (vasárnap) – július 25. (szombat)
3. turnus: július 26. (vasárnap) – augusztus 01. (szombat)
4. turnus: augusztus 02. (vasárnap) – augusztus 08. (szombat)
Részvételi díj: 79.800 Ft/fő/ turnus, amely teljes körűen tartalmazza a foglalkozások és gyakorlati oktatások költségein
kívül, a napi ötszöri étkezést, és a szállást is.
Utazás egyénileg, a táborozási díj nem tartalmazza a táborba utazás és a hazautazás költségét.

A részvételi díj befizetése a turnus megkezdése előtti héten szerdáig szükséges:
• Átutalás: az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11703006-20470302 számú bankszámlaszámra. Kedvezményezett:
Budapesti Elektromos Sportegyesület, közlemény: gyermek neve, befizető lakcíme és turnus sorszáma.
• OTP terminálon bankkártyával az ELMŰ Nyrt. Sporttelepén, a sportegyesület irodájában 9.00 – 14.00 óra között
(1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20).
Készpénzfizetési lehetőség nincs.

A turnusok indításának feltétele a minimum 15 fő jelentkezése.

Jelentkezés kizárólag írásban, a mellékelt jelentkezési lapon a katalin.gulyas@elmu.hu email címen, a turnus megkezdése előtti héten szerdáig.
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A táborozás feltételei:
• Részvételi korhatár: betöltött 7. év, illetve maximum 16. év.
• A gyermek biztonságos úszástudása.
• A vízi sporttelep házirendjének elfogadása és betartása.
• Szülői nyilatkozat a gyermek egészségügyi állapotáról, illetve tábori közösségben való részvételi alkalmasságáról.
• Gyermek TAJ kártyájának fénymásolata.

Szükséges felszerelések:
Hálózsák, sportruházat, melegítő, rövidnadrágok, pólók, esőkabát, vízálló cipő, tornacipő, papucs, pizsama, fehérnemű,
fürdőruhák, törölközők, fehér sapka, napszemüveg, napvédő krém, tisztasági felszerelés, elemlámpa.

Általános szabályok:
A gyermekek által hozott értékekért, zsebpénzért, játékokért, műszaki dolgokért, stb. a sportegyesület nem vállal
felelősséget. A tábor rendjének betartása érdekében kérjük a gyermekek foglalkozás közbeni látogatását mellőzni.

Találkozás:

A turnusok kezdőnapján, vasárnap 16.00 órakor Alsóörsön, a vitorlás sporttelepen /8226 Alsóörs, Vasút utca 14./

Táborelhagyás:

A turnus utolsó napján, szombaton 10.00 óráig kell a gyermekeket elhozni az Alsóörsi vitorlás sporttelepről.

A vitorlás tábor napi programja:
• 07:00 Ébresztő

• 14:15 Aktív pihenő csapatjátékok, sportvetélkedők

• 07:15 Reggeli torna

• 15:30 Uzsonna

• 08:00 Reggeli

• 15:45 Felkészülés vitorlázásra

• 09:15 Felkészülés vitorlázásra

• 16:00 Vízre szállás

• 09:30 Vízre szállás, hajózás

• 18:00 Kikötés, vitorlázás értékelése, fürdés

• 11:45 Kikötés, vitorlázás értékelése, fürdés

• 19:00 Vacsora

• 13:00 Ebéd

• 20:00 Esti foglalkozás: testnevelési-, népi-, sport-, és labdajátékok

• 13:45 Szabadidő

• 21:45 Felkészülés takarodóra
• 22:00 Takarodó, szobaszemle
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Minden adatot kérünk kitölteni!

Jelentkezési lap a 2020. évi nyári alsóörsi vitorlás táborba

Gyermek neve:…………………………………………………………………………………………………………...
Születési idő:……………………………………………………………………………………………………………..
TAJ szám:…………………………………………………………………………………………………………………
Igénylő szülő neve:………………………………………………………………………………………………………
Igénylő szülő lakcíme:……………………………………………………………………………………………………
Napközbeni telefonszám/ mobilszám::………………………………………………………………………………..
E-mail címe: ………………………………………………………………………………………………………………

Kérem gyermekem felvételét az alsóörsi vitorlás gyermektáborba a megjelölt időpontban.
(Az igényelt turnust jelölje be a megfelelő kockába.)

I. turnus

június 21. (vasárnap)

–

június 27. (szombat)

II. turnus

július 19. (vasárnap)

–

július 25. (szombat)

III. turnus

július 26. (vasárnap)

–

augusztus 01. (szombat)

IV. turnus

augusztus 02. (vasárnap)

–

augusztus 08. (szombat)






Szülői nyilatkozat
Saját felelősségemre nyilatkozom, hogy, gyermekem víz biztos, tud úszni.
A vitorlástáborba elengedem, a táborozás feltételeit elfogadom, azokat gyermekemmel ismertettem.
Jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy gyermekem egészséges, semmilyen betegsége nincs.
Esetleges allergia megnevezése:………………………………………………………………………………………

…………………………., 2020. ........................................

...................................................
Szülő aláírása

A jelentkezési lap személyesen a Budapesti Elektromos Sportegyesület Sportirodájában (1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.),
illetve e-mailben Gulyás Katalin részére az katalin.gulyas@elmu.hu címre.
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