TÁBOROS ALAP INFORMÁCIÓK
(Gyömrő)

A jelentkezés feltétele:
•

4 éves kortól 16 éves korig, kizárólag szobatiszta gyermekek jelentkezhetnek.

•

Az egészségügyi nyilatkozatot és a jelentkezési lapot/szerződést kitöltve hozzák
magukkal a tábor első napján hétfő reggel, ezeket a weboldalról le lehet tölteni és
kinyomtatni.

•

A gyermek tábori helye a befizetés után válik véglegessé, a fizetési határidő
lejárta után vagy nem fizetés esetén, a jelentkezés automatikusan törlődik!!!

•

A jelentkezés leadásakor mindenféleképpen visszaigazoló e-mail érkezik a
részletekről és a bővebb információkról. Abban az esetben, ha nem kap visszaigazoló
e-mailt, nézze meg a Spam mappában vagy próbálja meg újra a jelentkezés leadását.
Ha ezután sem érkezik meg a tájékoztató e-mail, kérjük jelezzék az
info@smileuszoiskola.hu e-mail címen és akkor ismételten elküldjük Önöknek.

Helyszín:
Harmónia Uszoda (2230 Gyömrő, Pál Mihály utca 4.)
Táboron belüli helyszíneink:
•

kis medence

•

úszómedence

•

hátsó kert

•

1 sátor (Elkülönítve a fürdőzőktől a hátsó kertben.)

•

külsős program helyszín (Szerdánként Pólus Mozi, a gyerekek szállítása az M-Travel
buszos céggel együttműködve történik. Gyömrői kisállatkert látogatás.)

Tábor menete:
•

Érkezés minden nap 7:30-8:00 között, hátsó kertkapunál.

•

8:00-8:30 eligazítás, tábor helyszíneinek megismerése.

•

8:30-9:00 közös reggeli

•

10:00-10:45 tudásszinteknek megfelelően, differenciált úszásoktatás. (Hétfőnként
tudásszint felmérése.)

•

11:00-12:30 játék, napi programok.

•

12:30-13:00 közös ebéd

•

Igény esetén csendes pihenő, irányított játékok.

•

14:30-15:15 tudásszinteknek megfelelően, differenciált úszásoktatás.

•

15:30-15:50 közös uzsonna

•

16:00-16:30 hazamenetel (Gyerek felügyeletet 16:30-ig vállalunk!)

A programváltozás jogát fenntartjuk! Érkezés és a hazamenetel időpontját kérjük betartani!

Ajánlott felszerelés:
Megfelelő méretű táskát válasszanak, ami nem túl nehéz a gyermeknek. A táskába a szokásos
úszófelszerelés (váltás fürdőruha, papucs, törülköző, úszósapka, úszószemüveg – nem
kötelező) mellé, naptejet, egy kis kulacsot, amit napközben újra tudunk tölteni friss vízzel!
Kényelmes cipő ajánlott, ami tartja a lábat és sportos ruházat, napszúrás ellen kalap/sapka.
Időjárásnak megfelelő váltó ruha!
Szabad nassolni valót is pakolni, de kérjük Önöket figyeljenek rá, hogy ne legyen romlandó,
vagy olvadékony a zsákban.

A tábor díja: 37.990 Ft (alapár)
További kedvezményekről és a befizetés módjairól a jelentkezés leadását követően emailen bővebben tájékoztatjuk.
További felmerülő kérdés, kérés esetén az alábbi e-mail címere várjuk levelüket:
info@smileuszoiskola.hu
Sok szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!
Smile Úszóiskola Csapata

