Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
Zsennyei Horgász és Kaland Tábor
A tábor időpontja: 2018. június 25-tól június 29-ig
A horgásztáborba jelentkezhet 8 éves kortól 16 éves korig minden kalandot, természetet szerető, horgászatot kedvelő
vagy azt szívesen megtanulni vágyó fiú, és lány egyaránt.
A táborban a horgászaton túl, focizni, asztali teniszezni, tollasozni is tanulnak a gyerekek. Próbára tehetik
bátorságukat a csodaszarvas tájpark kötélpályán. Esténként tábortűz mellett szalonnasütés. Azok, akiknek még
horgász vizsgájuk nincsen, a tábor végére azt megszerezhetik. A helyszínen vizsgabizottság előtt tett hivatalos vizsga
lehetőségét megszerveztük, melyre a felkészülést a tábor idő alatt folyamatosan végezzük.
Jelentkezés:
Keresd, horgászegyesületedet ők segítenek neked a jelentkezésben, vagy az alábbi elérhetőségeken te magad
is jelentkezhetsz:
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége (továbbiakban BHSZ)
8220 Balatonalmádi, Taksony utca 1
balatonihoszov@gmail.com
Balogh Tibor elnök: 0630/3684301
Domina Balázs ifjúsági és oktatási felelős: 0630/3723584
Táborról részletes információ:
Goldmann Tamás +3620226-9406
Kondics Zsolt +3620/558-7770
E-mail:info@zsennyehorgaszto.hu
Jelentkezési határidő: Június 11.
A táborba érkezés ideje: A táborkezdés első napján, 07.00 – 08.30 ig.
A táborban a BHSZ tagegyesületének diákjai vehetnek részt.
Részvételi díj: 35.000 forint melyből 12.000 forintot támogatásként jóváírunk.

Végleges költség tehát 23.000.- Ft/fő/turnus
A részvételi díj, a faházas elszállásolást, napi háromszori fő étkezést, a napijegy árát, foglalkozásokat, kirándulást,
belépőket és 24 órás felügyeletet tartalmazza. A teljes részvételi díjat a tábor kezdete előtt 7 nappal kell befizetni.
Lemondás esetén a turnus indulása előtt egy héttel túl, a már befizetett részvételi díj 50%-át tudjuk visszafizetni. 1
héten belül történő lemondás esetén sajnos nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.
A horgásztábor teljes részvételi díja tehát: 23.000 Ft/fő/turnus, melyet a következő számlaszámra kell utalni.
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége: B3 Bank, Bankszámlaszám: 73900102-11076041
A közlemény rovatba kérjük a gyermek nevét, és születési dátumát feltüntetni.
A részvételi díj a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének irodájában személyesen is befizethető
8220 Balatonalmádi, Taksony utca 1.
Figyelem! A jelentkezők száma korlátozott, ezért azok elfogadása a jelentkezési lap leadása, illetve a befizetés
sorrendjében történik.
A horgásztábor célja elméleti, és gyakorlati tudnivalók elsajátítása. A környezet és a természet megismerésére.
Horgászat minden nap. A horgászatot a megye tizenhatszoros bajnokcsapatának horgászai oktatják. Próbálunk
minden tavi horgászmódszert elsajátítatni (spicc botozást, match, feederezést és harcsázást is). A turnus ideje alatt
lesz mód éjszakai horgászatra, halismeretek és elméleti horgászmódszerek elsajátítására. Sportolási lehetőségként
focizunk, pingpongozunk, tollasozunk, csocsózunk, eső esetén horgász elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartunk,
és különböző táblajátékokat és kártyajátékokat biztosítunk. Este tábortűz, szalonnasütés, vetélkedők. Horgászverseny
ill.egyébb játékos vetélkedők, sportok, ahol horgászfelszereléseket, érmeket, különböző kategóriákban egyéni és
csapatértékeléssel lehet megnyerni.
Szállás 5 személyes faházakban. Étkezés naponta háromszori fő étkezés, + büfé lehetőség.

Amit a táborba hozni kell:
A hálózsák, esőkabát, gumicsizma, sportcipő, papucs vagy szandál, vegyes ruházat, /meleg ruha is! / sapka, vagy
kendő, fürdő nadrág, műanyag vagy fém bögre, törölköző, szúnyogriasztó krém, tisztasági csomag, naptej,,
íróeszköz, zseblámpa,fejlámpa - Minimum 1db, maximum 3db horgászbotot (legalább 1 db picker vagy feeder bot, 45 m spiccbot, ajánlott) - 1 db karikás haltartó szákot - úszókat 2-3 db (kishalazáshoz, keszegezéshez, pontyozáshoz),
horog, ólom. A horgász felszerelésekhez, amit hozni kellene: ollót, horogszabadítót, 3 kg etetőanyagot,
kb.10literes vödör, merítő szákot etetőkosár, forgót, gumigyöngy ütközőt, legalább 300 m 23-25 ös zsinór, a sok
nagytestű hal miatt ajánlott.

Állami horgászjegy a táborozóknak kötelező, mely igény esetén, a helyszínen 1500,-Ft ellenében
megváltható.
A szervezők csalit, etetőanyagot, és alap felszerelést (horgokat, zsinórt, ólmot) korlátozott
mennyiségben, szükség esetén biztosítanak. Zsebpénzként napi 1000 Ft ajánlott (üdítő, jégkrém, nasi)
tapasztalataink alapján, az alapvető horgászfelszerelések hiánya miatt is szükséges. A büfében
horgászcikk, etetőanyag, csali, meleg szendvics, hot-dog, hasábkrumpli igény szerint kapható.
A horgásztáborba történő jelentkezés a „JELENTKEZÉSI LAP”, valamint a részvételi díj befizetésével válik
teljessé! A "Törvényes képviselő nyilatkozata a gyermek egészségi állapotáról” a jogszabálynak
megfelelően, tábor megkezdése előtt 4 nappal, de legkésőbb, a jelentkezéskor, előre kitöltve, helyszínen is
leadható.

Köszönjük a figyelmet, minden táborozónknak
felejthetetlen horgászsikereket, az élmény dús napokat garantáljuk!

9766 Zsennye 012/4 Hrsz.
Fish Farm Horgásztó
www.zsennyehorgaszto.hu

9766 Zsennye 012/4 Hrsz.
Fish Farm Horgásztó
www.zsennyehorgaszto.hu

JELENTKEZÉSI LAP
BHSZ Horgász és Kaland Tábor
9766 Zsennye, 012/4 Hrsz.

Választott turnus időpontja: 2018. június 25-29
E-mail: info@zsennyehorgaszto.hu
Információ: +3620/326 0986
Táborvezetők:
Goldmann Tamás +3620/226-9406
(Egyesület elnöke)

Németh Krisztián +3620/320-6016
(Egyesület alelnöke)

Gyermek neve:
Szül. helye, ideje:
TAJ száma:
Lakcím
Diákigazolvány
szám:
Személyi ig. szám:
Szülők/gondviselők neve, elérhetősége
e-mail cím:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Munkahelye:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Munkahelye:
TUDNIVALÓK – Kérjük, olvassa el figyelmesen!
1.
2.
3.
4.
5.

Napi háromszori fő étkezés a tábor ideje alatt biztosított.
Jelentkezést csak a díj befizetésével, jelentkezési lap kitöltésével, érkezési sorrendben fogadunk el!
Fertőző betegség kizáró ok!
Amennyiben gyermeke valamilyen gyógyszert szed, a szedés rendjét előre, írásban illetve szóban kell jelezni!
Horgászfelszerelést nem biztosítunk, csalit, etető anyagot igen!

2. melléklet a 12/1911. (V.18.) NM rendelethez és a 37/2007. (VII.23.) EÜM-SZMM együttes rendelethez

Törvényes képviselő nyilatkozata a gyermek egészségi állapotáról

1. A gyermek neve:……………………………………………………………………………………………..
2. A gyermek születési dátuma:……………………………………………………………………………….
3. A gyermek lakcíme:………………………………………………………………………………………….
4. A gyermek anyjának neve:………………………………………………………………………………….
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1.a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek egyike sem:
Igen / Nem
5.1.1.

Láz:……………………………………………………………………………………………………….

5.1.2.

Torokfájás:……………………………………………………………………………………………….

5.1.3.

Hányás:…………………………………………………………………………………………………..

5.1.4.

Hasmenés:……………………………………………………………………………………………….

5.1.5.

Bőrkiütés:…………………………………………………………………………………………………

5.1.6.

Sárgaság:…………………………………………………………………………………………………

5.1.7.

Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés:……………………………………………………..

5.1.8.

Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orr folyás:……………………………………………..

5.2. 1

A gyermek tetű és rühmentes:………………………………………………………………………….

5.2.2

Allergia:……………………………………………………………………………………………………

5.2.3

Étel érzékenység:………………………………………………………………………………………..

5.2.4

Gyógyszert szed-e, ha igen mílyent?...........................................................................................

6.

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve:…………………………………………………...
Lakcíme:……………………………………………………
Telefonos elérhetősége:……………………………………………………

7.

A nyilatkozat kiállításának dátuma:……………..év………..hó………..nap

…………………………………………………
Törvényes képviselő aláírása

TÁJÉKOZTATÁS
A tanuló ifjúsági üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4.§(1)
bekezdése kimondja, hogy „a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségügyileg alkalmas”
A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal
igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.
A nyilatkozatot a táborozás szervezőjéhez – az általa megállapított határidőig – legkésőbb a táborozás
megkezdésekor kell átadni a táborozás szervezőjének.

