Kerékpáros gyerektábor
Tájékoztató
A tábor helyszíne:
Időpontok:
Cím:
Telefonszám:
Email:
Honlap:

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
2018. június 25-től 29-ig és július 2-től 6-ig (hétfőtől-péntekig)
1098 Bp. Napfény u. 3. (tagiskola)
281-3335 (uszoda), 06-70-317-3629, 06-70-317-4739
info@lobogotanuszoda.hu
www.lobogotanuszoda.hu

A tábor egész napos: reggel 8 órától délután 16 óráig (ügyelet 7:00-8:00-ig ill. 16:00-17:00-ig).
Étkezések: tízórai, ebéd, uzsonna + korlátlan ásványvíz és gyümölcs egész nap! Egész napos túra esetén is meleg étkezés.
A kerékpárokat a táborban lehet hagyni, de felelősséget értük nem tudunk vállalni! Az iskola riasztóval van felszerelve.
Tervezett programok (időjárás, korosztály- és létszámfüggő):
kerékpáros KRESZ oktatás, teszt
kerékpáros ismeretek, „vezetéstechnika” (elmélet és gyakorlat), bringasuli program
kerékpáros túrák (pl. Kopaszi-gát, Margitsziget, Római, Naplás tó, Velencei-tó kerülés stb.)
ügyességi verseny
úszás
napközben fakultatív sport (labdajátékok), kézműves és egyéb szabadidős tevékenységek gyakorlott tanárok irányításával
Amit a táborba hozni kell: saját felkészített kerékpár a KRESZ által meghatározott tartozékokkal, tartalék gumibelső, bukósisak
(kötelező!), fürdőruha, törülköző, papucs, úszósapka, esőkabát, játszó-, ill. sportruházat
Amit tilos hozni: szúró, vágó eszköz, ékszer, értékek, felesleges gyógyszer
Amit lehet hozni: vízi játékok, sportszerek, társasjátékok. Ajánljuk: napkrém, kullancsirtó!
Ár: 30.500 Ft
Visszamondás esetén, pénz visszafizetés: A tábor kezdetét megelőző 14. napig (17 óráig) az összeg 100 %-át, a tábor kezdetét
megelőző 7. napig (17 óráig) 50 %-át, a tábor kezdőnapját megelőző első péntekig (17 óráig) 25 %-át tudjuk visszaadni, minden más
esetben nem áll módunkban pénzt visszafizetni!
Kérjük, az adatlapot legkésőbb a tábor kezdetéig kitöltve visszajuttatni szíveskedjék!
Koppány Csaba

(70-3173629)

Torday András (70-3174739)

............……………………………………………………..……………………………………………………………..……………
Adatlap 2018. (MERIDA)
A gyerek neve: …………...........……………….… Születési dátuma: ……..…............ TAJ száma:…………………………………...
Szülő neve:……........…………………………...… Telefonszáma:.………..………………...................................................................
Jól olvasható e-mail cím: .................………….................................. Honnan értesült a táborról?…………………………………
Cím:....................................................................................................................................................................................................
Egyéb (rejtett betegség, diéta, gyógyszerérzékenység stb.):………..………………………………………..........…….………………..
Ha a gyermek a táborból önállóan hazamehet, kérjük itt jelezze:

IGEN

NEM

A táborban a gyerekekről fényképek készülnek, amit az uszoda honlapján és Facebook oldalán közzé teszünk. Amennyiben ehhez
nem járul hozzá, kérjük jelezze azt a táborvezetőnek! Köszönjük!
………………………………………………
Aláírás

