
III. kerületi Torna és Vívó Egylet  

Nyári Úszásoktatás tábor jelentkezési lap – 2022  

  

 ……………………………………………. 

  Szülő/gondviselő aláírása 

Jelentkezési lap – Egyesületi Tagok részére 

 

Leadási határidő:  

10 nappal a választott turnus megkezdése előtt! 

 

Turnus kiválasztása: 

1. turnus 2022. június 20.  – 2022. június 24.               

2. turnus 2022. június 27.  – 2022. július 01.  

3. turnus 2022. július 11.  – 2022. július 15.              

4. turnus 2022. július 18.  – 2022. július 22.  

5. turnus 2022. július 25.  – 2022. július 29.  

  

GYERMEK adatai:          

Név:    ……………………………………………….. 

Születési hely és idő:  ……………………………………………….. 

 

Helyszín: III. Kerületi TVE uszoda      

Érkezés: TVE uszoda bejárat reggel 07:45 – 08:00  

Távozás: TVE uszoda bejárat délután 15:45 – 16:00 

Étkezés: ebéd, uzsonna 

 

Tábor díja egyesületi tagoknak: 

25.000,-Ft / turnus 

 

Kizárólag azok a sportolók vehetik igénybe ezt a kedvezményes árat, akik legalább 3 hónapja 

az egyesülettel tagsági viszonyban állnak. 

Kérjük, a tábor díját az Egyesület által kiküldött számlán szereplő bankszámlaszámra 

szíveskedjen utalni. Az utalásnál a közlemény rovatban a számla számát és a gyermek nevét 

szükséges feltüntetni. A számlát a jelentkezési lap beérkezése után a tagnyilvántartásban 

szereplő címre küldjük meg.  

 

 

 

 

 



III. kerületi Torna és Vívó Egylet  

Nyári Úszásoktatás tábor jelentkezési lap – 2022  

  

 ……………………………………………. 

  Szülő/gondviselő aláírása 

Utalás beérkezésének határideje a turnus megelőző hét szerda! 

A már befizetésre került tábori díjat a szervezőknél a befizetést követően csak 72 óráig lehet 

visszaváltani (kivéve a megkezdett turnusokat, azt semmilyen módon nem lehet lemondani, 

vagy visszafizetni), azt követően nem áll módunkban visszaadni a teljes árat, vagy az ár egy 

részét.  

A tábor időpontját legkésőbb a tábor megkezdése előtt 1 héttel tudják módosítani. 

Lebetegedés esetében a tábor megkezdése előtt 3 nappal lehet a tábor időpontján 

módosítani. Ha a befizetés a tábor megkezdése előtti 1 hétben történik, akkor már nem lehet 

módosítani az időpontot, illetve visszafizetésre sincs mód. A megkezdett tábor alatt történő 

hiányzás, vagy megbetegedés esetében nincs mód pótlásra.   

A tábor időtartama, 1 hetes, azaz hétfőtől-péntekig (8,00-16,00 óra között) szól, azaz a 

gyermeke ebben az időszakban jogosult a tábor részvételére, ettől eltérni nem lehetséges. 

Kevesebb tábori nap esetén is ugyanazt a tábor díjat kell megfizetni, napokat átvinni a 

következő hétre nem lehetséges, illetve ha tábort ilyen esetben folytatni szeretnék a következő 

héten, úgy a következő hét teljes tábori díját is meg kell fizetni, mellyel jogosult a következő 

egész hét részvételére is.  

 

Programok:  

07.45-08.00 Érkezés  

09.00-10.30 Vízi edzés, oktatás  

10.45-12.00 Szabadtéri játékok  

12.00-13.00 Ebéd  

13.00-14.00 Pihenő  

14.00-15.30 Vízi edzés, oktatás  

15.45-16.00 Távozás  

  

Nyilatkozat fényképek készítéséről 

Engedélyezi-e, hogy gyermekéről fénykép és videó készüljenek a tábor ideje alatt, és 

hozzájárul-e, hogy az Egyesület a gyermekéről készült fényképet az Egyesület a saját honlapján 

https://www.tve1887.hu és social media oldalain korlátozás nélkül nyilvánosságra hozza.  

        igen      nem  

 

Dátum: Budapest, 2022. ………………………… 

https://www.tve1887.hu/
https://www.tve1887.hu/

