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Nyári sporttábor 2014.
Tájékoztató!
Kérjük, hogy Gyermeke érdekében ezt a tájékoztatót gondosan olvassa el és őrizze meg!
A Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület 2014. június 16-tól nyári sporttábort szervez 4-11 éves
korú gyermekek részére.
A gyermekek naponta edzésjellegű foglalkozáson vesznek részt, úszás, vízilabda sportágban, tudásszintnek
megfelelő csoportokban, edzői felügyelettel. A köztes időben szervezett játékprogramokat biztosítunk a
gyerekeknek az uszoda területén, illetve külső helyszíneken kis csoportokban. Gyerek az uszoda területén
felügyelet nélkül nem közlekedhet, tartózkodhat!
A tábort heti bontásban, 7 héten keresztül 2014. június 16 – augusztus 1-ig tervezzük, hétfőtől-péntekig
reggel 8-16 óráig. Gyülekezés az uszoda előtt! Ügyeletet reggel 7.45-től, délután 16.30 óráig biztosítunk.
Kérjük a Tisztelt Szülőket az időpontok pontos betartására!
A Szülői Nyilatkozatot tartalmazó Jelentkezési Lapot - az igényelt turnus/ok megjelölésével kérjük
maradéktalanul kitölteni, aláírni, a TAJ-kártya másolatát mellékelni szíveskedjenek, ezek hiányában a
Gyermeket fogadni nem áll módunkban.
Étkeztetés: 2 fogásos meleg ebédet és uzsonnát biztosítunk.
Öltözet: az időjárásnak megfelelő napközbeni és a sportághoz szükséges ruházat, edzésfelszerelés:
fürdőruha/úszónadrág, papucs, törölköző, fürdősapka. Tornacipő minden gyermeknek szükséges!
A napközbeni pihenő időre célszerű polifoam matracot hozni. Kérjük, a gyermekek ne hozzanak magukkal
elektromos eszközöket /telefon, stb./, valamint értéktárgyakat /ékszer, drága játék/ mert ezek elvesztéséért,
megrongálódásáért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, amennyiben gyermeke szemüveget hord, tájékoztassa
gyermeke nevelőjét erről!
Jelentkezés, befizetés: 2014. évi Nyári Sporttábor Jelentkezési lap a HUVK SE irodában 1103 Kőér u. 2/B. II. em.
kérhető, valamint a www.honved.uvkse.hu oldalról is letölthető.
A tábor díja min. 1 hétre (5nap) előre fizetendő: A befizetett tábor díját, lemondás esetén nem tudjuk visszafizetni, betegség esetén orvosi igazolás mellett következő időpontra átvihető a befizetett összeg.
Befizetés 2014. június 10-től lehetséges, Honvéd Utánpótlás VKSE előnyomott sárga postai csekken vagy banki
átutalással az Egyesület bankszámlájára: 10918001-00000071-45850015 (mindkét esetben a közlemény
rovatba a gyermek nevét és a választott turnus idejét (tól-ig) kérjük feltüntetni.
Kérjük, hogy legkésőbb a választott turnus előtti szerdáig fizessék be a tábor díját, mert csak ez esetben tudjuk
megrendelni az étkezést! Amennyiben ezt nem teszi meg, jelentkezését automatikusan töröljük és a várólistán
lévő gyermeknek adjuk át a helyet.

Köszönjük!
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