Eőry-Kondi Egyesület

SPORTTÁBOR
2017. július 8 – 16. Jászberény
Tábor ideje:
Érkezés:
Távozás:

2017. július 8. szombat délelőtt (tábornyitás 15 órakor)
2017. július 16. vasárnap (délelőtt még programokkal)

Helyszín - elhelyezés:
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus kollégium és létesítményei
5100 Jászberény, Rákóczi út 55. (Kollégium)
3 ágyas szobákban, mindegyikhez WC, zuhanyfülke, hűtőszekrény tartozik.
A tábor díjában a szállás, a sportszolgáltatások, 5 uszoda belépő és a tábor biztosítási díja szerepel.
Nem tartalmazza az étkezés és egyéb fakultatív programok árát.
Tábor teljes
díja

Első részlet
2017. 03. 31-ig

Második részlet
2017. 05. 15-ig

Felnőtt (1997. 01. 01. előtt született)

33.000 Ft/fő

15.000 Ft/fő

18.000 Ft/fő

Fiatal (1997. 01. 01. és 2010. 12. 31. között született)

27.000 Ft/fő

12.000 Ft/fő

15.000 Ft/fő

Gyermek (2011. 01. 01. és 2013. 12. 31. között született)

12.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

Baba (2014. 01. 01. után született)
2 fő/szoba esetén szoba felár

díjmentes, amennyiben ágyat nem vesz igénybe
15.000 Ft

7.500 Ft/szoba 7.500 Ft/szoba

Lemondás esetén az előleget nem tudjuk visszatéríteni!
Az első befizetési határidőig a tábor tavalyi résztvevői elsőbbséget élveznek!
A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel, ne felejtkezz meg a jelentkezésről! Ha április 15-e után
derülne ki, hogy jönnél táborba, befizetés előtt feltétlenül érdeklődj, hogy van-e még szabad hely!

Befizetni készpénzben, vagy átutalással lehet:


Átutalással: 10918001-00000047-06990003 (A közlemény rovatba kérjük a táborlakó nevét!)
 Készpénzben: Ütő Piroskánál
telefonon: csütörtök 20-21 óra között a +36 1 331-7656 számon, vagy
email-ben utopia@t-online.hu

Jelentkezés az első részlet befizetésével történik. Aki átutalással fizet, az email-ben erősítse meg
jelentkezését, adja meg a résztvevők születési évét, jelezze az első hétvégére menü igényét,
valamint azt is, hogy két ágyas szobát kér. E-mail: pardi.rozsa@gmail.com
Étkezési lehetőség:
Ebéd hétköznap a’la carte, hétvégén csak menü van. A július 8-9-i menü igényt az első
befizetéskor kérjük jelezni, fizetni a helyszínen kell.
Várunk szeretettel, ugye idén is találkozunk:
a Szervezők

