Gokart Tábor 2018 - SiLverKart
Biztonságvédelmi előírások miatt Táborozókat szigorúan csak 145 cm-es magasságtól
fogadunk!
Tudnivalók:
• Hétfő reggel érkezés, regisztráció: 7:30-8:30 között.
• A tábor többi napján érkezés reggeli előtt, 7:30-8:30 között.
• Ebédre kétfogásos meleg ételt kapnak a gyermekek. Kérjük, a speciális igényeket a
jelentkezési lapon tüntessétek fel.
• Ásványvizet egész nap biztosítunk a gyerekeknek. Ezen felül van lehetőség üdítő
vásárlására éttermünkben, vagy hozhatnak magukkal a gyerekek.
• Uzsonna: 16:00
• Gyermekek távozása: 16:10-16:45 között. Kérem, amennyiben később jönnének a
gyermekükért, ezt jelezzék a tábor vezetőnek!
• Kényelmes, sportos ruházat javasolt. Kérjük, a papucs viselését kerüljék. Tiszta
váltócipőt hozzanak magukkal a gyerekek, amennyiben szeretnének bowlingozni.
Kényelmi szempontból javasoljuk a gokartos, vagy biciklis kesztyű használatát.
• Pénteki nap: A tábort rajtrácsos versennyel zárjuk, és várjuk a szülőket,
hozzátartozókat szurkolni! 14 órától időmérő futamok, 15 órától rajtrácsos versenyek
lesznek. Eredményhirdetés 16 óra. Utána a gyerekekkel, szülőkkel együtt
uzsonnázunk. Pénteki nap zárása kb. 16:00-16:30.
• Napi programterv: Reggeli, gokartozás, ebéd, gokartozás, uzsonna. Reggeli és ebéd
után csapatjátékokkal (vicces, logikai, és ügyességi játékokkal) színesítjük a napot.
Hétfő: Ismerkedés a gokart pályával, bemelegítő gokart futamok, csapatok kialakítása
Kedd: Bójás ügyességi feladatok a gokart pályán, ideális ív begyakorlása, elméleti
oktatás
Szerda: Időmérő futamok bóják nélkül
Csütörtök: Időmérő futamok délelőtt, délután próba verseny
Péntek: Időmérő futamok délelőtt, délután rajtrácsos verseny, eredményhirdetés,
uzsonna a szülőkkel
Fizetési tájékoztató:
A tábor ára 54.000 Ft/fő/5 nap. Visszatérő táborozók és testvéreik -10% kedvezményt kapnak:
48.600 Ft/5 nap.
A jelentkezési lap leadásával a teljes összeg befizetése szükséges. Ez történhet személyesen
csarnokunkban nyitva tartási időben, vagy átutalással a lapon leírt bankszámla számra. E-mailben
történő jelentkezés esetén kérjük, küldje el részünkre az átutalás befizetésének visszaigazolását is.
Kérjük, a közlemény rovatba tüntesse fel a gyermek nevét és a turnus dátumát! (Pl. Kiss Péter tábor
07.06-07-10.). Gyermekét csak a befizetést követően regisztráljuk a táborra, helyet foglalni nem
tudunk.

A már megkezdett héten történő visszamondás, vagy betegség esetén a fennmaradó
tábori napok 50%-át tudjuk visszaadni.
Váratlan helyzet, betegség esetén a turnus megkezdése előtt tudunk új időpontot nézni,
vagy a teljes összeget visszafizetjük.

