Nyári élménytábor kismatrózoknak
Táborozz a Selfie Boat fedélzetén!
Felejthetetlen élmények, örömteli szórakozás és rengeteg kellemes emlék. Az élménytábor
résztvevői a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág egyik legszebb adottságú városában, Ráckevén
ismerkedhetnek meg a hajózás rejtelmeivel. Biztonságos körülmények között, szakértő
oktatók segítségével sajátíthatják el a hajózás alapjait.
A gyakorlati foglalkozásokon egy Pontoon Boat típusú hajón történik az oktatás. A hajózás
alatt mindenkinek kötelező a mentőmellény viselése, amelyet minden résztvevő számára
biztosítunk. Az oktatók több éves tapasztalattal rendelkeznek.
Az élménytáborban a hajózás mellett számos egyéb kikapcsolódási lehetőség is várja a
gyermekeket, például strandolás Ráckeve szabadstrandján, csapatprogramok.

! ! ! Koronavírus járványügyi információk ! ! !
A kormánydöntés alapján, amely a koronavírus járvány okozta válsághelyzet enyhítéséről
döntött, a nyári táborok rendezése is engedélyezésre került.
Élménytáborainkat szigorú higiéniai feltételek mentén, táborozóink és látogatóink egészségét
előtérbe helyezve szervezzük. Egyúttal kérünk minden hozzánk érkezőt, hogy a szabályok
betartására ügyeljen. Vigyázzunk egymásra!

Élménytábor tudnivalók
Élménytábor időpontok
-

2022. augusztus 01-05. (hétfő-péntek)
2022. augusztus 15-19. (hétfő-péntek)

Élménytábor helyszíne
Ráckeve, Horgásztanya Vendéglő kikötő bázisa
Mindennap itt várjuk a táborozókat és ide is kell értük jönni a nap végén a szülőknek.
Élménytábor költsége
A nyár folyamán, az iskolai szünet alatt megadott hetekben, hétfőtől-péntekig rendezünk
élménytáborokat kismatrózoknak, az alábbi formában:
-

Bejárós napközis tábor
35.000 Ft
Délelőtt 8 órától, délután 16 óráig tartanak a programok. Tízórait, ebédet,
uzsonnát tartalmaz az ár.

Jelentkezés
Az élménytábor online jelentkezési lapjának és tábori nyilatkozatának kitöltése, visszaküldése
a selfieboat@gmail.com e-mail címre. A férőhelyek száma korlátozott.
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Program
-

1. nap (hétfő)
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00

12:00-13:00
13:00-15:00

15:00-16:00
-

2. nap (kedd)
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00

-

3. nap (szerda)
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00

-

4. nap (csütörtök)
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00

15:00-16:00
-

5. nap (péntek)
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Gyülekező
Tízórai
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág természeti
értékeinek,
állatés
madárvilágának
megismerése
Ebéd
Elméleti
oktatás
–
Hajó
részeinek,
felszerelésének megismerése, alapvető csomók
megkötése
Uzsonna

Gyülekező
Tízórai
Ráckeve Földön-Vízen – Várostörténeti túra
Ebéd
Gyakorlati oktatás - Első vízre szállás
Strandolás a Szigetcsépi Szabadstrandon
Uzsonna

Gyülekező
Tízórai
Gyakorlati oktatás
Vízitúra a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon
Ebéd
Gyakorlati oktatás - Vízre szállás
Strandolás a Vadkacsa Szabadstrandon
Uzsonna

Gyülekező
Tízórai
Elméleti oktatás - Biztonságos hajózás, baleset
megelőzés
Ebéd
Gyakorlati oktatás - Vízre szállás
Elméletben elsajátított ismeretek gyakorlatba való
átültetése
Uzsonna

Gyülekező
Tízórai
Gyakorlati oktatás – SUP oktatás, vízre szállás
Ebéd
Táborzárás – értékelés, oklevelek átadása
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Jelentkezés
Jelentkezni nyári élménytáborunkba a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és
elküldésével lehetséges. A jelentkezést minden esetben 24 órán belül visszaigazoljuk
a megadott e-mail címre. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére az alábbi
elérhetőségeken +36 20 387 3096 telefonszámon és selfieboat@gmail.com e-mail
címen.
A jelentkezés akkor válik hivatalossá, ha beérkezik a kitöltött jelentkezési lap és a tábor
díjának (35.000 Ft) befizetése is megtörténik. A befizetés történhet készpénzzel és
banki átutalással is. A befizetése előtt, kérjük, mindenesetben várd meg az online
jelentkezés visszaigazolását.
Az átutalásához szükséges adatok:
Teljes név: Virág István Richárd e.v.
Bank: Erste Bank
Bankszámlaszám: 11600006 – 00000000 – 84720533
Közlemény: Jelentkező(k) neve

Név: …………………………………………………………………………………………….

Tábor időpont:
O 2022. augusztus 01-05.
O 2022. augusztus 15-19.

Születési dátum: ………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………………………………………..
Email cím: ……………………………………………………………………………………...
Taj kártya száma: ……………………………………………………………………………..

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………......
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Tábori nyilatkozat
Nyári élménytábor kismatrózoknak

Alkalmassági nyilatkozat

A gyermek neve: ……………………………………………………………………………
A gyermek születési helye, ideje: …………………………………………………………
A gyermek lakcíme: …………………………………………………………………………
A gyermek anyjának neve: …………………………………………………………………

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken észlelhetőek az alábbi tünetek
Láz
Torokfájás
Hányás
Hasmenés
Bőrkiütés
Sárgaság
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
Váladékozó szembetegség, gennyes fül és orrfolyás
A gyermek tetű és rühmentes

igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő
Neve: …………………………………………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………..
Telefonos elérhetősége: ……………………………………………………………………
Aláírása: ………………………………………………………………………………………

Dátum: ………………………………………………
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