DÖMSÖD HORGÁSZTÁBOR
A Csepel Horgász Egyesület szervezésében, 2018. évben is megrendezésre kerül nyári táborunk a
dömsödi horgásztanyán. A tábor létszáma korlátozott, a részvétel elfogadása jelentkezési sorrend
alapján történik, melyre érdemes minél előbb jelentkezni!
TÁBOR IDEJE (10 éves kortól): 2018. június 30 - július 7 (szombat-szombat)
Jelentkezés a táborba:
Dankó Gábornál 06-20-519-90-95; e-mail: csepel.he@gmail.com
Személyesen kedd és csütörtök a CSHE Horgásztanyáján 12.00-17.30 óra között
Táborról bővebb felvilágosítás Dankó Gábornál kérhető a fent megadott elérhetőségeken.
A jelentkezést csak írásban és a térítési díj előlegének befizetése esetén tudjuk elfogadni!
A tábor teljes térítési díja 30.000 Ft/fő, melyből 10.000 Ft előleg befizetését kérjük a jelentkezési lap
leadásakor. A hátralék befizetése legkésőbb a szülői értekezleten fizetendő, melynek találkozója
június 15-e, péntek délután 17 óra a CSHE Hollandi út 240. szám alatt található székházban lesz
megtartva. A befizetett előleget, teljes költséget csak orvosi igazolással alátámasztott, betegség esetén
van módunk visszafizetni.
AMIT TUDNI KELL A TÁBORRÓL:
A tábor helye:

CSHE Horgásztanya, 2344. Dömsöd, Alsódunapart 29.

A tábor telefonszáma:
A tábor vezetőinek elérhetőségei:

0624-435-874
Dankó Gábor
Ladányi István
Balogh Krisztián
Magyar Balázs

Ellátás:

0620-519-90-95
0630-202-56-87
0630-941-22-72
0630-838-54-40

napi 4x-i étkezés,

Gyermekek érkezése/távozása egyénileg történik az alábbi időpontokban:
Érkeztetés:
Távozás:

2018.június 30-a, szombat 15-17 óra között a tábor helyszínén,
2018.július 07-e, szombat 10-12 óra között a tábor helyszínén.

Hazautazás a táborból: kizárólag szülővel, vagy szülő által aláírt meghatalmazással lehetséges!

A táborozáson csak az vehet részt, aki befizette a tábor teljes térítési díját, magával hozza a
kitöltött, aláírt szülői nyilatkozatot, valamint a szükséges okmányokat, felszerelést!
Előírt felszerelési tárgyak:
Személyi igazolvány és/ vagy diák igazolvány, az RSD-re érvényes Egyesületünkben kiváltott
horgászengedély, TB kártya másolata, szülői nyilatkozat, rendszeresen szedett gyógyszer. (Ezek
meglétét érkezéskor ellenőrizzük.)
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Horgászfelszerelés: Horgászbotok orsókkal, (sneciző, keszegező, fenekező stb.) horgászdoboz a
szükséges tartozékokkal (horgok, ólmok, kapásjelző, damil, stb.) haltartó (gyűrűs), merítő szák,
horgász szék, műanyag vödör, csali tartó doboz, kéztörlő, elemlámpa-fejlámpa, halpucoló kés.
Ruházat: Évszaknak megfelelő ruházat, kiegészítve meleg ruházattal, váltóruhák, papucs, váltócipő,
sapka, esőkabát.
Egyéb tárgyak: tisztálkodó felszerelés, törülköző, papír zsebkendő.
Ajánlott felszerelési tárgyak :
játékok (társasjáték, könyv, kártya, sporteszközök, stb.), gumicsizma, zsebpénz, szúnyog és
kullancsriasztó krém, fényvédő krém.
A horgászathoz etető anyagot és csalit biztosítunk, de saját anyagok is használhatóak!
Kérjük, hogy a táborba ne hozzanak a gyermekek elektromos játékokat, kütyüket!
A táborba tilos behozni drogot, alkoholt és dohányárut!
Csepel Horgász Egyesület
Ifjúsági Bizottsága
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------JELENTKEZÉSI LAP igazolás (szülő példánya)
Név: ………………………………….………… Elérhetőség: …………………..…….…………….
Igazolom, hogy a 2018. június 30 - július 7-e közötti Dömsöd nyári táborba a gyermek
jelentkezési lapját és 10.000 Ft, tábori előleget átvettem!
Budapest, 2018. …………………………….
…………………………………………….
CSHE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP (CSHE példánya)
Név: ………………………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap : ……………….…………………………….....................................
Lakcím: …………………………………………………….…………………………………….
Telefonszám: …………………….

E-mail cím: ……………………..…………………...

Jelenkezem a CSHE 2018. június 30 - július 7-e között megrendezett Dömsöd Horgásztáborába,
egyben befizetem a térítés díj 10.000 Ft előlegét.
Gyermekem állami horgászvizsgával rendelkezik

igen / nem

ha nem rendelkezik, akkor szeretném, hogy táborban a gyermekem állami horgászvizsgát tegyen,
melynek egyszeri díja 1000 Ft/fő.
Budapest, 2018. …………………….

igen / nem
…………………………………………….
szülő, vagy törvényes. képviselő aláírása

