
 

Tábori tájékoztató 2022. 
 

A tábor helyszíne: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
Ár:   Sporttáborok (bringasuli, foci, tánc és vízilabda): 27.500 Ft 
   Merida kerékpáros gyerektábor: 39.500 Ft 
   BRINGA+ csoport: 49.500 Ft 
Cím:    1098 Bp. Lobogó utca 1. (Általános Iskola) 
Telefonszám:   70-3173629, 70-3174739, 20-4857493 
Email:    info@lobogotanuszoda.hu  Honlap: 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! 

 
Program: 

Foci csoport:   foci foglalkozások, edzések, mérkőzések 
Tánc csoport:   tánc foglalkozások, nyújtások, koreográfia tanulás 
Vízilabda előkészítő csoport: száraz és vízes edzések. Korosztály: 2011-12-13-14. Úszástudás szükséges! 
Bringasuli csoport :  kerékpáros foglalkozások  
MERIDA csoport:   kerékpáros túrák 8 éves kortól (részletes program a honlapon) 
BRINGA + csoport: a kerékpár ennek a csoportnak közlekedési eszköz. A gyerekek minden nap valami különleges 

sportot fognak kipróbálni! (részletes program a honlapon) 
 
 
Napközben fakultatív sport (labdajátékok), kézműves és egyéb szabadidős tevékenységek gyakorlott tanárok irányításával. 
 
Amit a táborba hozni kell: esőkabát, játszó-, ill. sportruházat, váltócipő 
Amit tilos hozni: szúró, vágó eszköz, ékszer, értékek, felesleges gyógyszer 
Amit lehet hozni: sportszerek, társasjátékok. Ajánljuk: naptej, kullancsirtó. 

 
Speciális felszerelések: 

MERIDA, BRINGA +, és bringasuli csoport: saját, jól felkészített kerékpár, tartalék gumibelső, bukósisak (kötelező!) 
Foci és tánc csoport: sportfelszerelés (váltóruha: cipő, zokni, nadrág, póló) 
FTC vízilabda előkészítő csoport: fürdőruha, törölköző (köntös), papucs 
 
Visszamondás esetén, pénz visszafizetés az alábbiak szerint történik: 
A tábor kezdetét megelőző 10. napig (17 óráig) az összeg 100 %-át, a tábor kezdetét megelőző 5. 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 (online is jó)! 

 
Koppány Csaba     Torday András     Szalay Gábor 

     70-317-3629       70-317-4739      20-485-7493 
 

                                                                                                                          
…........…………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………  

 

Jelentkezési lap 2022. 
 

A gyerek neve: …………...........……………….… Születési dátuma: ……..…............... TAJ száma:…………………………………... 
 
Szülő neve:……........………………………………………...… Telefonszáma:.………..………………...................................................  
 
Cím:…................................................................................................................................................................................................... 
 
Amennyiben szeretne értesülni a programjainkról, adja meg e-mail címét:………...………………………………………………………… 
 
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! 

Kérem a táborra a jelentkezésemet elfogadni az alábbiak szerint (a megfelelő részt kérjük jelölje meg!): 
 
1. Június 20-24.    MERIDA  Bringasuli  Foci Tánc  
2. Június 27-július 1.  BRINGA + Bringasuli Foci Tánc Vizilabda 
3. Július 4-8.    MERIDA 

 
 
                             ……………………………………………… 

                 Aláírás 

mailto:info@lobogotanuszoda.hu

