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Ismertető a Baluswim Úszóiskola 2017-es, lovas és úszó nyári napközis táborairól 
 
A táborban csak szobatiszta, egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekeket tudunk fogadni, ezért kérjük egy 
4 napnál nem régebbi szülői nyilatkozattétel leadását a gyermek egészségügyi állapotáról a turnusok első napján. 
A nyilatkozattétel letölthető a weblapunkról (http://www.baluswim.hu/downloads/[63]szulnyil.pdf), de a táborban a 
táborvezetőtől is átvehető.  
 
Amennyiben a gyermek valamilyen allergiában (étel, ital, rovarcsípés stb.) szenved vagy valamilyen nem fertőző betegségre 
rendszeresen gyógyszert szed, a beiratkozáskor kérjük, hogy erről írásban tájékoztassanak minket! A tájékoztatás 
elmulasztásából fakadó következményekért nem tudunk felelősséget vállalni. 
 
Ha a gyermek étkezésében valamilyen diétát kell tartani, kérem, erről írásban tájékoztassanak minket, hogy megfelelően, 
időben felkészülhessünk. A tábor heti díja az eltérő étrendet igénylő gyermek esetében magasabb lehet. 
 
A tábor programjaiban való részvétel feltétele, hogy a gyermekek szót fogadjanak és betartsák a tábor dolgozóinak és a 
külsős programok szervezőinek utasításait. Ezek hiányában a szülőre hárul minden felelősség a gyermeküket érő és az általa 
okozott károkat illetően, továbbá a gyermek kizárható a további programokból. A lovagláson a gyermekek kizárólag a szülők 
felelősségére vesznek részt. A gyermekeket a lovardából az úszás helyszínére (OORI) külön busszal szállítjuk. A programokat, 
helyszíneket illetően fenntartjuk a változtatás jogát, az esetleges módosításokról természetesen tájékoztatást adunk. 
 
A turnusok időpontjai 
 
A táborokat június 19-től 23-ig, június 26-tól 30-ig és július 3-tól 7-ig szervezzük. A lovas és úszó tábor egy turnusának ára 
35.000.- Ft/fő. Testvérkedvezmény: 5%. Akinek a jelentkezése, és részvételi díjának legalább 50%-a 2017. május 31-ig 
megérkezik hozzánk (utalással vagy készpénzben), annak 32.500.- forintért/fő biztosítjuk a tábort.  
 
Egy turnus 5 napig, hétfőtől péntekig tart. A táborba érkező gyerekeket a lovardában fogadjuk 8:00 és 8:30 között, és az 
uszodában adjuk át a szülőknek.  A gyerekekért délután legkésőbb 16:00 órára legyenek szívesek megérkezni! 
 
A lovarda címe: Budakeszi Lovarda: 2092 Budakeszi, Patak sor 
Megközelítése: a lovarda Budakeszi Nagyszénászugban található, a Budakeszi reptér mögött. Budakeszi felől a 
buszvégállomással szemben a Kert utcába kell behajtani, innen ki van már táblázva a lovarda. Budaörs felől pedig a 
reptérhez vezető murvás útra kell kanyarodni és innen is táblák segítik a tájékozódást. 
Az úszó foglalkozások helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI), 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 
 
Érkezéskor és távozáskor legyenek szívesek jelentkezni a pedagógusoknál! Amennyiben egy gyermek egyedül mehet haza, 
vagy/és korábban kell elmennie, azt kérjük, legkésőbb aznap reggel írásban jelezzék a pedagógusoknál. 
 
Hiányzás esetén nincs lehetőség pénz visszatérítésére, ahogyan betegség esetén sem. A hiányzott napokat viszont előzetes 
egyeztetés után pótolhatják 2017 nyarának utolsó táboros napjáig, bármelyik táboros helyszínünkön, az étkezés napi díját 
(1.600 Ft/fő/nap) újra kifizetve. 
 
A táborban részt vevők létszáma minimum 10, maximum 30 fő. Az időjárás miatt a szabadtéri programok változhatnak.  
 
A táborban szükséges felszerelések: papucs, törülköző, fürdőruha, úszósapka, tornacipő, szúnyog és kullancsriasztó, 0,5 
literes kulacs, lovas foglalkozásokon (lovas vagy kerékpáros) sisak, rövidnadrág, póló, tréningruha, naptej, papír zsebkendő, 
hajszárító (hosszú hajúaknak). 
 
Külön ételt és italt a táborban a gyermekek nem fogyaszthatnak, ezért kérjük, ne csomagoljanak nekik és pénzt se küldjenek 
velük. 
 
A táborban a gyermekek ruháiért, értékeiért, felszereléséért nem tudunk felelősséget vállalni, ezért amennyiben lehet, 
pénzt és mobiltelefont ne küldjenek a gyerekekkel. 
 
A tábor megkezdése előtt kérjük, olvassák el az Uszoda házirendjét, amit honlapunkon (www.baluswim.hu)  a „Tudnivalók” 
menüpont alatt találnak. A lovardában elvárt biztonsági és viselkedési szabályokat a lovas oktatók fogják megismertetni a 
gyerekekkel. 
 
Az OORI területére a gépkocsival történő behajtás csak térítés ellenében lehetséges, az intézmény teljes területén tilos a 
dohányzás! 
 
Megértésüket köszönjük! 

http://www.baluswim.hu/
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Jelentkezési lap 
a Baluswim Úszóiskola 2017-es, „OORI-ban” szervezett  nyári táboraira 

 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy egy jelentkezési lappal csak egy gyerek jelentkezését lehet leadni, de akár több 
turnusra is. A jelentkezési lap kitöltése nem jelenti automatikusan a táborba való felvételt, a jelentkezést ez esetben is 
csak minimum 50% előleg befizetésével tudjuk elfogadni. 
 
Gyermek adatai 
 
név: ……………………….……………………….. 
 
életkor: …………,   
pólóméret: 104, 116, 128, 140, 152, 164, L, XL.  (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 
Az általunk alkalmazott tudásszint szerinti besorolások: (a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
Vízhez-szoktató: az a gyerek, aki még nem vett részt tanfolyamon, noha bátor, szereti a vizet és ügyes. 
Gyenge kezdő: aki már tud folyamatosan lábtempózni hason vagy háton, de csak segédeszközzel. 
Kezdő: segédeszköz nélkül tud folyamatosan lábtempózni hason vagy háton. 
Erős kezdő: tud folyamatosan lábtempózni és már elkezdett tanulni valamilyen kartempót. 
Félhaladó: két úszásnemben szépen, vagy három úszásnemben felismerhetően úszik. 
Haladó: három vagy négy úszásnemben szépen úszik. 
 
Allergia, érzékenység (gyógyszer-, étel-, bármi egyéb), betegség: ……………………..…........................................... 
 
TAJ szám: ………………..………………………………………………………….………………. 
 
Mobiltelefonszám: ……………………………………………..………………………………. 
 
Email cím: …………………………………………………………………………………………… 
 
Lakcím: ................................................................................................. 
 
Választott turnusok kezdő dátumai 
06. 19. / 06. 26. / 07. 03. (a megfelelőt kérjük aláhúzni). 
 
Honnan értesült táborunkról: ismerős, internet, szórólap, egyéb: …………………………. (a megfelelőt kérjük aláhúzni!).  
Miért ezt a tábort választotta? Milyen egyéb, a jelenlegi programban nem szereplő tábort választana szívesen még és 
milyen időpontban? 
 
.........................................................................................................................................................................  
Köszönjük! 
 
Adatvédelmi nyilatkozatok 
 A BALUSWIM elektronikus tájékoztató üzeneteit kérem/nem kérem (a megfelelőt kérjük aláhúzni!). 
Az esetlegesen a gyermekemről készült fotók közzétételéhez (Úszóiskola tájékoztató anyaga és honlapja) hozzájárulok / 
nem járulok hozzá (a megfelelőt kérjük aláhúzni!). 
 
Számlaigény esetén számlázási adatok 
 
 ..…………………………………………………………………………………………………………. 
 
A táborokról szóló ismertetőt elolvastam, megértettem és elfogadom. 
 
 
         Dátum: 2017. …………………... 
      
 
 
         Aláírás:.................................... 


