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
• strandkézilabda
• tenisz
• asztalitenisz

A táborban tapasztalt edzők illetve sportiskolai hallgatók tartják a foglalkozásokat egy hetes turnusokban, a Budapesti
Elektromos Sportegyesület szakmai felügyelete mellett.
Turnusok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

június 21 – június 25.
június 28 – július 02.
július 05 – július 09.
július 12 – július 16.
július 19 – július 23.
július 26 – július 30.
augusztus 02 – augusztus 06.
augusztus 09 – augusztus 13.

Részvételi díj:
Külsős gyermekek részére: 33.800 Ft.

Érkezés: 07.00-08.00 óra között
Távozás: 16.00-16.30 óra között

A fenti összeg tartalmazza 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.
ÁTUTALÁSSAL a Budapesti Elektromos Sportegyesület 11703006-20470302 számú bankszámlaszámára.
Közlemény: gyermek neve, befizető lakcíme és turnus sorszáma
• 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 12 fő jelentkezése.
Jelentkezés: kizárólag írásban, a mellékelt jelentkezési lapon, a katalin.gulyas@elmu.hu email címen.

A jelentkezést kizárólag a turnus megkezdése előtti hét szerdáig tudjuk elfogadni!

Minden adatot kérünk kitölteni!

Jelentkezési lap a 2021. évi nyári budapesti napközis sporttáborba

Gyermek neve:…………………………………………………………………………………………………………...
Születési idő:……………………………………………………………………………………………………………..
TAJ szám:…………………………………………………………………………………………………………………
Igénylő szülő neve:………………………………………………………………………………………………………
Igénylő szülő lakcíme:……………………………………………….… Dolgozói száma: …………………………..
Napközbeni telefonszám:/ mobilszám:……………………………………………………………………………….
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………
Kérem gyermekem felvételét a budapesti napközis gyermektáborba a megjelölt időpontban.
(Az igényelt hetet jelölje be a megfelelő kockába.)
1. turnus

június 21 – június 25.

2. turnus

június 28 – július 02.

3. turnus

július 05 – július 09.

4. turnus

július 12 – július 16.

5. turnus

július 19 – július 23.

6. turnus

július 26 – július 30.

7. turnus

augusztus 02 – augusztus 06.

8. turnus

augusztus 09 – augusztus 13.

Szülői nyilatkozat
A táborozás feltételeit elfogadom, azokat gyermekemmel ismertettem.
Jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy gyermekem egészséges, láztalan, semmilyen ismert betegsége nincs.
Esetleges allergia megnevezése:………………………………………………………………………………………

…………………………….., 2021. ..........................

.............................................................
Szülő aláírása
Jelentkezési kizárólag írásban Gulyás Katalin részére a katalin.gulyas@elmu.hu címen.

