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A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

KESI  NY Á RI  ÚS ZÓT Á B O R  

IN FOR M Á C IÓK !  

 
A Kecskeméti Sportiskola 2021-ben is meghirdeti, immár hagyományosnak mondható 

úszótáborait heti turnus beosztásban, 6-14 év közötti egészséges gyermekek részére. 

(úszástudás nem feltétel) 

 

Táborhetek: 
 

1. hét 2021. június 21-25. 

2. hét 2021. június 28-július 02. 

3. hét 2021. július 05-09. 

4. hét 2021. július 12-16. 

5. hét 2021. július 19 -23. 

6. hét 2021. július 26-30. 

7. hét 2021. augusztus 02-06. 

8. hét 2021. augusztus 09-13. 

 

 

 

Jelentkezés: 

 

- A részvételhez szükséges „jelentkezési lap,” a www.kesi.hu/úszás/nyáritábor 

menüpont alatt lesz elérhető 2021. június 01-től visszavonásig 

- A jelentkezési lapot kitöltve a kesi.uszotabor@gmail.com kell visszaküldeni. 

- Jelentkezni 2021. június 01-től folyamatosan a táborok maximális létszámának 

befogadóképességéig. 

 

Figyelem! 

A férőhelyek korlátozottan állnak rendelkezésre. A jelentkezést a beérkező e-mailek 

sorrendje határozza meg. Amennyiben a jelentkezők száma a megadott határidő előtt 

eléri a tábor maximális befogadó képességét, úgy arra a hétre a jelentkezés lezárásra 

kerül! Erről a www. kesi.hu-n illetve a sportiskola Facebook oldalán adunk 

folyamatosan tájékoztatást.  

 

A tábor díja:  

- alapdíj 28.000 Ft/fő/hét; 

- testvér kedvezmény: 27.000 Ft/fő/hét; 

- KESI másik szakosztályának leigazolt sportolója: 27.000 Ft/fő/hét (az adott sportágtól 

szükséges a tagság igazolása, vezető edzői aláírással) 

 

 

http://www.kesi.hu/úszás/nyári


 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

Befizetés:  

- sikeres visszaigazolás” esetén banki utalással, az aktuálisan kiválasztott hetet megelőző 

szerda délután 16.00-ig kell beérkeznie az átutalt összegnek KESI bankszámlaszámára.  

     Bankaszámlaszám: Raiffeisen Bank 12076903-00143519-01400000 

-     Kérjük Önöket, hogy több hét jelentkezése esetén is, mindig csak az aktuális 

hetet utalják, a későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében. 

 

- Közlemény rovatba a megfelelő KÓD-ot, a gyermek nevét és a tábori turnus hetét kell 

feltüntetni! (pl.: UTÁ-testvér, Szabó László és Szabó Tímea, 5. hét) 

- A tábordíj befizetéssel kapcsolatban felmerült számlaigényt legkésőbb az összeg átutalásának 

napjáig tudunk elfogadni! 

 

Megnevezés Fizetendő díj KÓD 

Alapdíj 28.000 Ft/fő/hét UTÁ-alap 

Testvérkedvezmény 27.000 Ft/fő/hét UTÁ-testvér 

KESI másik szakosztályának leigazolt sportolója 27.000 Ft/fő/hét UTÁ-KESI 

 

Lemondás:  

 

Írásban kérjük, az alábbi e-mail címre (kesi.uszotabor@gmail.com) a gyerek nevével és a tábor hét 

megjelölésével.  

 

Figyelem! 

 

Már átutalt részvételi díjat az idei évtől kezdődően lemondás esetén sem utalunk vissza! 

Befizetés utáni lemondás esetén, a létszámok függvényében igyekszünk a fennmaradt napokat 

(vagy hetet) egy másik hétre áttenni és erről a jelentkezésnél megadott e-mail címre értesítést 

küldünk. 

 
 

A programról:  
 

A tábor tartalmaz minden nap egy délelőtti és egy délutáni úszásoktatást/úszásfoglalkozást a 

Kecskeméti Fürdőben, valamint folyamatos felügyelet mellett sok szervezett és szabad játékot 

és strandolást a Kecskeméti Fürdő és Csúszdaparkban. 
 

Étkezés: 

 

Minden nap 2 fogásból álló menüebédet (leves + főétel), ezen felül uzsonna ellátást kapnak a 

gyerekek. Kérjük ételallergia vagy intolerancia esetén, a jelentkezési lapon tüntessék fel az erre 

vonatkozó résznél. 

 

mailto:kesi.uszotabor@gmail.com
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Gyülekező és táborzárás  a Tábor főhelyszínén:  

- Nyitás és gyülekező 7:00-8:00 óra között; 

- Zárás 16:00-17:00 óra között 

 

Figyelem! 

A táborozás feltétele, a törvényes képviselő nyilatkozata kitöltve és aláírva (12/1991. (V.18.) NM 

rendelet 2. sz. melléklete alapján), valamint az adatvédelmi nyilatkozat szülő és gyerek által aláírva, 

amit a tábor első napján kell leadni a táborvezetőknek!  

A nyilatkozatok szintén www.kesi.hu/úszás/nyáritábor menüpont alatt elérhetőek, 2021.június 01-

től visszavonásig.  

 

Megjegyzés! 

A jelentkező saját felelősségére vesz részt a táborban. Bármilyen előre nem látható egészségkárosodás 

(baleset, leégés, rosszullét, stb.) esetén a szülő/gondviselő nem élhet kártérítéssel a szervezők (KESI) 

felé. 

 

 

 

 

 

Minden kedves gyereket sok szeretettel várunk! 

KESI Úszószakosztály dolgozói

http://www.kesi.hu/úszás/nyáritábor
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Törvényes képviselő nyilatkozata 

(12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján) 

 

 

Nyilatkozom arról, hogy gyermekemen  

(gyermek neve: ___________________ ; születési 

dátuma: _________________________ ; 

lakcíme: _________________________ ; édesanyjának 

neve: ___________________________ ) 

nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

láz, 

torokfájás, 

hányás, 

hasmenés, 

bőrkiütés, 

sárgaság, 

egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, 

váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, továbbá a gyermekem tetű- és 

rühmentes. 

A törvényes képviselő: 

neve:  __________________________________________  

lakcíme:  _______________________________________  

telefon száma:  ___________________________________  

 

 

 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2021. __________________   ____ . 

  ________________________________  

 

 törvényes képviselő aláírása 
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Adatvédelmi Nyilatkozat 
 
 
 
 

Alulírott tudomással bírok arról, hogy az adatkezelés célja adminisztráció, továbbá, hogy:  

- az adatszolgáltatásom önkéntes, jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a megadott személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogom van az 

adathordozhatósághoz, jogom van továbbá tájékoztatást kérni a megadott személyes adatok 

kezeléséről, 

- jogom van a hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, 

- jogom van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, 

Szilágyi fasor 22/c tel: +36 –1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani, 

- jogom van a bírósági jogorvoslathoz. 

A fenti – és az Intézmény honlapján http://juniorsportkft.hu/ található Adatkezelési tájékoztató. 

és jelen nyilatkozatom témáját érintő – személyes adatok védelmére vonatkozó információkat 

és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adatok fentiekben megjelölt célú 

kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

 

 

 

Dátum: Kecskemét, 2021……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

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

                            szülő                    gyermek 
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