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TÁJÉKOZTATÓ 
A BALATONI YACHT CLUB VITORLÁS GYERMEKTÁBORAINAK 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEIRŐL 
 
 

 
 
A BALATONI YACHT CLUB 2019-BEN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN SZERVEZI GYERMEK VITORLÁS 
TÁBORAIT, AMELYEK MINDEN ESETBEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG TARTANAK:  
 
2019. június 17-21. 
2019. június 24-28. 
2019. július 1-5. 
2019. július 8-12. 
2019. július 15-19. 
2019. július 22-26. 
2019. július 29.-augusztus 2. 
2019. augusztus 5-9. 
2019. augusztus 12-16. 
2019. augusztus 19-24. 
 
TÁBOROKBAN BIZTOSÍTOTT RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK FORMÁJA:  
 
Napközis: reggeli érkezéssel és késő délutáni távozással, napi meleg ebéd és uzsonna biztosításával 
 
Bentlakó: szállás biztosítása ifjúsági (közösségi szálláshely besorolású üzemeltetési engedéllyel rendelkező) 
szálláshelyünkön (8226 Alsóörs, Vasút utca 5.) 2-3-4 ágyas, fürdőszobás szobákban, továbbá reggeli, meleg ebéd, 
uzsonna és meleg vacsora biztosítása. Érkezés napján az étkezés ebéddel kezdődik, távozás napján uzsonnával 
zárul. A szálláshelyen felnőtt éjszakai felügyeletet biztosítunk, amelyek oktatóink, edzőink biztosítanak.  
 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

– 7-14 éves korhatár, lányok és fiúk részére egyaránt 
– alapszintű úszás tudás és vízbiztonság, amit a helyszínen a tábor első napján ellenőrzünk 
– részvételi díj befizetése 
– szülői nyilatkozat leadása a tábor első napján a regisztráció során, amelyben a szülő nyilatkozik, hogy a 

gyermek nem beteg.  
 

RÉSZVÉTELI DÍJ 
 
Napközis: 60.000 Ft 
Bentlakó: 85.000 Ft 
 
A befizetett összegről sportszolgáltatásról szóló számlát állítunk ki 
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JELENTKEZÉS MÓDJA 
 
On-line módon minden megfelelő rovat kitöltése mellett a www.byc1912.hu honlapon keresztül 
Igény esetén lehetőséget biztosítunk papír alapú jelentkezési lap kitöltésére is.  
 
A jelentkezések regisztrálása a jelentkezések beérkezésének sorrendje alapján, azok jóváhagyása a jelentkezési 
feltételek teljesítése alapján történik!  A jelentkezés csak a Balatoni Yacht Club visszaigazolása alapján érvényes! 
 
 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

A jelentkezés jóváhagyását követően banki utalással, egy összegben, a visszaigazoló e-mailben 
megadott fizetési határidőben és díjbekérő szerint.  
 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 
 
A jelentkezés visszamondására kizárólag írásban, a részvételi díj visszafizetése mellett legkésőbb két héttel a 
választott időpont előtt van lehetőség. A később visszamondott foglalások esetén a részvételi díj visszafizetésére 
kizárólag indokolt (pl. betegség) esetben van lehetőség. 
 
 
ADATVÉDELEM 
 
A Balatoni Yacht Club a vitorlás táborba történő jelentkezés során megadott személyes adatokat Adatvédelmi 
Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően tárolja és kizárólag a táborba való jelentkezés regisztrálása 
érdekében használja azokat. 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
 
E-mail cím:  
 
taborok@byc1912.hu 
 
Telefonszám:  
Haide Bence, szakmai koordinátor: 0630 390 6292 

http://www.byc1912.hu/
mailto:taborok@byc1912.hu

