Rendvédelmi
Gyermektábor
2015. augusztus 4-9.

SZELIDI-TÓ
Részvételi díj: 34.000 Ft
Részletfizetési lehetőség: I. részlet: május 31-ig

II. részlet: július 10-ig

A részvételi díj magában foglalja:
-Szállás
(Nem ott leszünk ahol tavaly, sikerült jobb szállást találni!)
-Napi 4 étkezés
-Kirándulás Kalocsára
-Rendőri munkával kapcsolatos foglalkozások: balesetmegelőzés,
bűnmegelőzés, drogprevenció, közlekedési ismeretek, helyszínelés stb.
-Minden nap: sportfoglalkozások, önvédelmi foglalkozások
-Minden nap: strandolás a Szelidi-tavon
-Esténként: közös játékok, vetélkedők, tánc, tábortűz, Ki-Mit-Tud?
-Bátorság-próba (éjszakai túra)
-Meglepetés programok
A részvételi díjat átutalással kérném befizetni az FRSZ BRFK OTP-nél vezetett
11784009-20205331 számú számlájára, vagy személyesen.
A jelentkezési lapot és a részvételi díj befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolatát az
alábbi címre kérném megküldeni: frsz.brfk@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2015. május 31.
Információ: Máy Adrienn Maja
Császár Sarolta

tel.: 06-70/609-7303

e-mail: frsz.brfk@gmail.com

tel.: 06-70/775-21-77 (délután)

A részvételi díj az úti költséget nem tartalmazza!
Utazás egyénileg, vagy szervezett busszal, a költség létszámtól függően: Budapesttől a táborig és
vissza 4000-5000 Ft/fő

FRSZ
Rendvédelmi
Gyermektábor

JELENTKEZÉSI LAP
Gyermek neve: ...............................……………………………………..………......................………
Születési hely és idő: …….....…………………………............................………....…........................
Édesanyja lánykori neve:...................................................................................................................
Lakcím:......................................................................................................................... .....................
Diákigazolvány száma:.......................................................................................................................
TAJ-száma:.........................................................................................................................................
Kapcsolattartó szülő neve és elérhetősége (e-mail cím és telefonszám):
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Gyógyszer vagy ételallergia: ..............................................................................................................
Állandóan szedett gyógyszerek: ........................................................................................................
Úszni tudás: - 3 úszásnemben

- 2 úszásnemben

- 1 úszásnemben

Elevickél/fennmarad a vízen

jól úszik

egyáltalán nem tud úszni

Pólóméret: ........................... “S”-es mérettől van lehetőség női, vagy férfi fazonú pólóra, ezt jelezzétek!
Gyermekem táborba való lejutását: -

EGYÉNILEG oldom meg.
-

SZERVEZETT keretek között, budapesti indulással kérném.

Kérném megjelölni, hogy milyen formában kívánják az utazást megoldani!
Alulírott ......................................................... kijelentem, hogy ........................................................... nevű
kiskorú gyermekem a Független Rendőrszakszervezet által, a Szelidi-tónál szervezett Rendvédelmi
Gyermektáborban részt vehet.
Kelt: .............................................................................

................................................
Szülő/gondviselő aláírása

Jelentkezési határidő: 2015. május 31.
Részvételi díj személyenként 34.000 Forint
1. részlet: május 31-ig
2. részlet: július 10-ig
A részvételi díjat átutalással vagy postai befizetési csekken kell befizetni az FRSZ BRFK OTP-nél vezetett
11784009-20205331 számú számlájára, vagy személyesen.
A jelentkezési lapot és a részvételi díj befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolatát az alábbi címre kérném
megküldeni: frsz.brfk@gmail.com

Információ: Máy Adrienn Maja tel.: 06-70/609-7303 és

Császár Sarolta tel.: 06-70/775-21-77

