KATASZTRÓFAVÉDELMI TÁBOR
2017!

Helyszín: Hercegkúti „Zemplén” gyermek- és ifjúsági tábor
Időpontja: 2017. július 16 – július 21-ig.
A tábor költsége 28.000 Ft, ami tartalmazza a:
 szállást + napi 3-szori étkezést
 belépőjegyeket, lovaglást, fürdőzést, rabomobillal utazást és
az egyéb programokat.

részletes program a következő oldalon található
A tábor költségét szép kártyával és átutalással is lehet
fizetni.
Amit garantálunk: jó hangulatot és felejthetetlen élményeket!
Ajándék tábor logójával ellátott kendő!
Információ, jelentkezés:
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, és a szülői nyilatkozat eljuttatásával a következő
e-mail címre:
orsparancsnok.cigand@katved.gov.hu
peter.juhasz@katved.gov.hu

Hoffmann Zsolt tű szds.
06-20/298-67-13
Juhász Péter tű. alezredes
06-30/207-46-84

http://zemplenudulo.info/
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Egyéb programok: foci, pingpong, számháború, éjszakai bátorságpróba, esténként
szalonnasütés.
A heti étrend a tábor első napján lesz ismert.
Az esetleges allergiát, ételekre való érzékenységet kérem, előre telefonon jelezzétek.
A táborba jelentkezés feltételei megfelelő életkor és a szülői nyilatkozat.
A tábor elfoglalásával illetve az utazással kapcsolatban e-mailen tájékoztatunk mindenkit.
A programok változását az időjárás függvényében fenntartjuk.

Katasztrófavédelmi tábor, jelentkezési lap
Táborozó neve: .............................................................................................................
Születési helye, ideje:....................................................................................................
Lakcíme:........................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Kapcsolattartó (telefonszámok, e-mail): ........................................................................
......................................................................................................................................
Jelentkezés határideje: 2017. július 01. 12:00 óra. A jelentkezési lapot kérjük elektronikus úton
eljuttatni a lenti e-mail címre. Mindenki visszajelzést fog kapni a jelentkezésről.
Egyéni felszerelések listája:
Kitöltött jelentkezési lap, szülői nyilatkozat (Eü), fürdőruha, fürdőköpeny, törölköző, papucs, naptej,
kullancs elleni spray, túracipő/bakancs, melegítő, esőkabát, kulacs vagy műanyag palack (ha kifogy,
pótoljuk) Kérünk mindent névvel ellátni!

..................................................

................................................

Dátum

Szülő

E-mail: orsparancsnok.cigand@katved.gov.hu

tel: 06-20/298-67-13
Hoffmann Zsolt tű. szds.

SZÜLŐI NYILATKOZAT KATASZTRÓFAVÉDELMI TÁBOROZÁSHOZ
Tábor ideje: 2017. JÚLIUS 16-tól 2017. JÚLIUS 21- ig.
Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a
táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek.
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy
Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________
Táborozó születési ideje:

____________év_______hónap______nap

Táborozó lakcíme:
________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám
nem észlelhetők az alábbi tünetek:
-láz,
-torokfájás,
-hányás,
-hasmenés,
-bőrkiütés,
-sárgaság,
-egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés
-váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás
-, és rühmentes
________________________________
________________________________
A tábor ideje alatt gyermekem részvételét
-

lovas oktatáson

-

medencében fürdés

-

bobozás

gedélyezem

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme:
________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________
Jelen nyilatkozatot gyermekem 2017. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki.
Kelt.: ___________________,2017 . ____________ hó_____ nap
_______________________________________
nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása

AUTÓS ÚTVONAL
Miskolc - Szerencs

Szerencs - Hercegkút

Tolcsva után 12 km-el balra kanyarodva Hercegkút bevezető útjára kell fordulnotok.
Hercegkút

Végighaladva a falun, elérkeztek a végére, de tovább kell mennetek és a focipálya előtt balra kell fordulnotok
és máris oda találtatok a táborba.

