
BS Röpisuli Budakeszi 

 
Balogh Dániel: 06/30-2812292 Röpisuli: 06/30-4268446  bsropisuli@gmail.com 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Sportolóink! 

 

Csoportjaink a 2018/2019-es évben: 

❖ Kezdők – kedden és csütörtökön 16-17.30-ig. Edző Jelli Klári 

❖ Félhaladó: Balogh csoport és Kutasy csoport hétfőn 16-17.30-ig és szerda, péntek 15.30-17 óráig 

❖ Haladó, Pataki csoport: kedd és csütörtök 16-17.30, harmadik alkalom megbeszéléstől függően. 

❖ Haladó, Balogh csoport: hétfő, szerda, péntek 17-19 óráig  

A tagdíj 6000Ft/fő/hónap – edzésalkalomtól függetlenül. Testvéreknek 5000Ft/fő. Június hónap (fél hónap) 

térítésmentes. 

 

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

 
Gyermek adatai: 
 

- Név:  …………………………………………., 

- Szül. idő: …………………………………………., 

 

Bármilyen betegség (pl.: allergia, érzékenység), amiről tudnunk kell: 

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

Törvényes képviselő adatai: 
 

- Név:  …………………………………………., 

- Cím:  …………………………………………., 

- Telefon / Mobil: …………………………………………., 

- Email cím: 

………………………………………………………………., 
Egyesületi tagság:1 

A BALU Sport Egyesület tagság alapszabályát megismertem, az egyesület alapszabályával, céljaival, szellemiségével 

egyetértek, és kérem a gyermeknek az egyesületbe pártoló tagként történő felvételét / a gyermek már az Egyesület tagja. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) Az alapszabály a www.baluswim.hu oldalról elérhető. 

 

Adatvédelem:2 

Az úszó tanfolyamokat szervező Balu Sport Egyesület weblapján található (www.baluswim.hu) adatvédelmi szabályzatát 

elolvastam, megértettem és elfogadtam az abban foglaltakat. 

  

Hírlevél kérése: 

Hírleveleinkben kizárólag az Egyesület programjaival, tanfolyamaival kapcsolatos, fontos tudnivalókról adunk 

tájékoztatást. 

 Az Egyesület hírlevelét KÉREM. Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom. 

 Az Egyesület hírlevelét NEM kérem. 

 

Fotók közzététele:  

 A gyermekről készült fotók közzétételéhez (Úszóiskola szóróanyagán és nyilvános, online felületein) HOZZÁJÁRULOK. 

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom. 

 A gyermekről készült fotók közzétételéhez (Úszóiskola szóróanyagán és nyilvános, online felületein) NEM járulok hozzá. 

 

Jelen dokumentumot elolvastam, megértettem, és a gyermek törvényes képviselőjeként a gyermek nevében elfogadom.  

 

Kelt: Budakeszi, 2018. ………………….    

                 

                           

Aláírás:  ……………………… 

Törvényes képviselő 

                                                 
1 A pártolói tagság ingyenes. A pártoló tagok az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elnökség által szabályozott keretek 
között és feltételekkel részesülhetnek. A jelentkezést megelőzően az alapszabályt munkatársaink szívesen a rendelkezésére 
bocsátják. 
2 A megadott adatokat csak belső célokra (pl. problémamentes kommunikáció a gyermekkel, illetve a képviselőjével) használjuk 
és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ahhoz a törvényes képviselő hozzájárul, illetve, ha arra jogszabály vagy hatóság 
kötelez. 

http://www.baluswim.hu/

