
II. Alsószeli kalandtábor – 2015.07.27-31. 

TÁBORI REND 

1. IDŐBEOSZTÁS 

7:30-7:55 Gyülekező  

8:00 Kezdés, a napi tudnivalók megbeszélése 

8:15-12:30 Délelőtti foglalkozás, közben 10:00-kor tízórai  

12:30 Ebéd 

13:00-13:30 Pihenő 

13:30-16:50 Délutáni foglalkozás, közben 15:00-kor uzsonna 

17:00 A szülők hazaviszik a gyerekeket 

2. SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 

- kényelmes, sportos ruházat (az időjárástól függően: rövid vagy hosszú nadrág, póló, melegítő felső, sapka vagy 

kalap a nap ellen, esetleg esőkabát) 

- kényelmes sportcipő vagy becsatolható szandál, ami a túrázáshoz, lovagláshoz, sportoláshoz alkalmas 

- ivópohár és félliteres vizes flakon a túrákra 

- kis hátizsák 

- szúnyogriasztó, naptej 

- az egészségügyi kártya fénymásolata 

3. A KALANDOZÓ GYEREKEK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:    

- Tartsa be a csapatvezető utasításait és az érkezési, távozási időpontokat! 

- Legyen bátor, de ne vakmerő, és legfőképpen: hozzon magával egy nagy adag jókedvet!  

… a többiről gondoskodunk. 

4. A SZÜLŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:  

4.1.  A tábor díja 50,00€, az előleg 25,00€. Az előleget a jelentkezéstől számított 3 napon belül kérjük befizetni  

banki átutalással: 

Számlavezető neve: Alsószeli Szabadidő Klub – ALSZIK (Klub voľného času Dolné Saliby) 

Számlát vezető bank neve: Sberbank Slovensko, a.s. 

Swift kód: LUBASKBX 

Számlaszám: SK1531000000004210178403       Variabilný symbol: A gyermek születési dátuma  

Az előleg befizethető készpénzben is Szabados Katinál. Alsószeli 319.  



 

4.2. Gyermeküket legalább az első nap kísérjék el személyesen a táborba. Legkésőbb az érkezéskor alá kell írni a 

jelentkező lapot, amely egyben annak az igazolása is, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, és 

hogy a szülő megismerkedett a tábor működési rendjével, és azzal egyetért. Le kell adni az egészségügyi 

biztosító kártya másolatát és be kell fizetni a tábori díj másik felét. 

4.3. Amennyiben gyermekük vegetáriánus, kérjük, tudassák velünk.   

4.4. Amennyiben gyermeke cukorbeteg, kérjük, fontolja meg, bejelenti-e a táborunkba. Kalandtáborunkban a 

gyerekek fizikai megterhelésnek lesznek kitéve (túrák, lovaglás, sportjátékok) ami egy egészséges gyermek 

számára nem lesz megterhelő, de veszélyeztetheti a diabeteses beteg állapotát.  

4.5. Ha gyermekének valamilyen hosszantartó (nem fertőző) egészségügyi problémája van, mint pl. a fent 

említett diabetes, allergia stb., arról minden esetben a szülő köteles tájékoztatni a tábor vezetőségét. Ha közös 

egyeztetés után úgy dönt a szülő, hogy gyermekét beíratja a táborba, ezt csak akkor lehetséges, ha írásos 

nyilatkozattal vállalja a felelősséget az esetleges egészségügyi problémákért. 

4.6. Ha a gyermeknek fertőző betegsége van, nem vehet részt a táborban. Ha a betegség közvetlenül a 

tábornyitás előtt alakul ki, és azt a szülő júl.26-ig (vasárnap) jelzi, a befizetett előleg 80 %-át orvosi igazolás 

ellenében visszafizetjük. Ha késve tudatják, vagy éppen hétfő reggelre lesz beteg a gyermek, akkor az aznapi 

étkezésre szánt összeget (6,00 €) a visszafizetendő összegből visszafogjuk. 

4.7. Ha a gyermek a tábor ideje alatt, de otthon betegszik meg, a 4.6.-ban leírtak szerint járunk el. Ha a 

táborban vesszük észre a betegséget, haladéktalanul értesítjük majd a szülőt, és kérni fogjuk, hogy gyermekét 

vigye haza ill. orvoshoz. Ebben az esetben a befizetett összegből a fennmaradt rész 80%-át visszafizetjük. 

(A tábor előkészületi költségei nem teszik lehetővé az egész összeg visszatérítését). 

4.8.  Abban az esetben, ha minden figyelmünk ellenére a gyermek balesetet szenved, gondoskodunk az 

azonnali orvosi ellátásról, és értesítjük a szülőt. A tábori díj visszatérítése a 4.7.-ben leírtak szerint történik. 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGBÍZNAK BENNÜNK. Mi pedig őszintén bízunk abban, hogy 

gyermekük egy tartalmas, izgalmas, vidám hetet tölt majd az ALSÓSZELI KALANDTÁBORBAN. 

 

A szervezők nevében: 

Szabados Kati Lilla  

 szabadoskati40@gmail.com  

https://www.facebook.com/szabadoskati.lilla 

 0918 111 220  

mailto:szabadoskati40@gmail.com

