HUVK SE Nyári Sporttábor 2014. Jelentkezési lap
/Kérjük olvashatóan kitölteni! 2 oldalas nyomtatvány!/

Gyermek neve: ……………………………………………………………………..……. szül dátum:……………………..………
Szülő, gondviselő neve:…………………………….……………...…………………..………………………………………………..
Címe:………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……....
Telefon szám: ………………………..…………………................ E-mai. cím:………………..………………………………..
/amin nap közben is el tudjuk érni!/
Gyermek TAJ kártya száma: ………………………...…..............TAJ kártya fénymásolatát kérünk csatolni!
Választható turnusok: Kérjük a kiválasztott időpontot megjelölni!
TURNUSOK

DÁTUMOK

1.

turnus: (25.hét)

június 16-20

2.

turnus: (26. hét)

június 23 - 27

3.

turnus: (27. hét)

június 30 – július 4

4.

turnus: (28. hét)

július 7-11

5.

turnus: (29. hét)

július 14-18

6.

turnus: (30. hét)

július 21-25

7.

turnus: (31. hét)

július 28 –
augusztus 1

18.000 Ft
/fő/hét
külsősöknek

HUVK SE
tanfolyami
résztvevőnek
14.000 Ft/fő/hét

HUVK SE
leigazolt sportoló
12.000 Ft/ fő /hét

Testvér kedvezmény 2.000 Ft /fő / hét.
Úszástudás szint: /kérjük a megfelelőt aláhúzni!
1, nincs
2, alapfokú
3, közép-haladó mélyvizes
Kijelentem, hogy a fent megjelölt úszástudással rendelkezik gyermekem.

4, haladó

A gyermek esetleges betegségei, allergia, érzékenység, egyéb: ………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………..........………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………..……..
A gyermekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók, kérések:
………………………………………............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Hozzájárulok, hogy gyermekem 16 órakor EGYEDÜL hazamehet és a tábort kíséret
nélkül elhagyhatja
…………………….…………………..
Szülő aláírása
Nem járulok hozzá, kizárólag felnőtt kíséretében távozhat! A gyermeket elviheti alább
megnevezettek:
………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
/Csak a megnevezetteknek adjuk át a gyermeket!/
……………………………………………
Szülő aláírása
Fizetési feltételek:
A tábor teljes heti összegét előre a kiválasztott turnus hetét megelőző szerdáig, előnyomott HUVK
SE postai csekken vagy utalással a 10918001-00000071-45850015 bankszámlára kérjük fizetni.
(közlemény rovatba gyermek neve, Tábor turnus számát v. dátumát kérjük megadni). Befizetett
összeget visszatéríteni nem áll módunkban. Betegség, hiányzás, egyéb indokolt távollét esetben a
már befizetett összeget a következő heti turnusba beszámíthatjuk!
Csekkes fizetés esetén kérjük a befizetést igazoló szelvényt a tábor megkezdésének napján az
edzőnek bemutatni szíveskedjen.
Készpénzes befizetés nem lehetséges!

SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott Szülő (gyermek törvényes képviselője ) KIJELENTEM, hogy fent nevezett gyermekem táborozásra
egészségügyileg alkalmas, rajta nem észlelhetőek az alábbi tünetek:










Láz
Torokfájás
Hányás
Hasmenés
Bőrkiütés
Sárgaság
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
a gyermek tetű- és rühmentes
A tábori tájékoztatót átvettem az abban leírtakat tudomásul veszem.

Budapest, 2014. ………………………..…

………………………………….............
Szülő aláírása
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