Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Úszótábor

Tábori tudnivalók
Kedves Szülők és Gyerekek!
Hamarosan indul a tábor, melyre sok szeretettel, sok-sok játékkal, kézműves foglalkozással, és még több
úszással várunk Benneteket!
Kérünk Titeket, hogy a táborra a következő felszerelést hozzátok magatokkal:
-

fürdőruha + váltó fürdőruha (napi 2 úszásóra mellett strandolás is lesz a programban)
úszószemüveg és úszósapka (az úszó foglalkozásokra)
törölköző + váltó törölköző (éjszakára zárható táborhelyünkön lehetőség van arra, hogy
megszáradjon az itt hagyott törölköző)
papucs
naptej (a gyermek bőrtípusának megfelelően)
zárt sportcipő, rövidnadrág, trikó esetleg pulóver és hosszúnadrág, ha hűvösebb az idő
(ezeket is ott lehet hagyni a táborhelyen) mozgásos játékok és kalandparkozás is a program része
kulacs

Egyéb fontos tudnivalók és teendők a tábor 1. napján:
-

Jelentkezési lap, és a törvényes képviselő nyilatkozata a gyermek egészségi állapotáról
Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a gyermek a táborvezetők felügyelete alatt kötélpályázhat
Hozzájáruló nyilatkozat a táborba készült fotók későbbi felhasználásáról kizárólagosan marketing
céllal (ezeket tábor végén a szülő kérésére rendelkezésére bocsájtjuk)
Amennyiben a gyermek állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, kérjük ezeket is hozza magával, és
kérjük, tájékoztassák a táborvezetőket ezzel kapcsolatban
Ha a gyermek valamilyen allergiában szenved, kérjük erről is tájékoztassák a táborvezetőket
Iskolás táborba fagylaltra vagy jégkrémre költőpénz hozható

Táskának és a váltóruháknak zárható táborhelyet biztosítunk, de a nagyobb értékeket (telefont, ékszert)
javasoljuk otthon hagyni, mert a hozott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni!
A táborban tartózkodás ideje alatt folyadékot biztosítunk.
A tábor napirendje a következőképpen alakul:
Érkezés és találkozás: 7:45-8:00 a Fürdő Fitnesz bejáratához (kb. félúton az étterem és az utcára kilógó
csúszdák között)
Hazamenetel: 16:00 – 16:30 között a Fürdő Fitnesz recepciójától
A táborban szakképzett pedagógusok, úszásoktatók és animátorok foglalkoznak a résztvevőkkel.
A tábor díjának befizetésével tudomásul veszi a szülő, hogy gyermekéről a tábor ideje alatt fotó vagy
videofelvétel készülhet, amelyet a fürdő marketing célra felhasználhatja.
Elérhetőségünk: 20/409-6080, 95/523-661
Betegség esetén kérjük, a fenti mobilszámok egyikén jelezni szíveskedjenek, amennyiben a gyermek nem
tud jönni a táborba. Köszönjük!

