Gyakran ismételt kérdések
Milyen időpontok közül választhatunk idén?

2021. június 21-től augusztus 27-ig, minden héten hétfőtől péntekig, összesen 10 alkalommal tartunk a
gyermekeknek kezdő tábort.

Tudunk még a megteltnek jelzett táborba is jelentkezni?
Sajnos nem. A megengedett létszámot a hajóparkunkhoz, és az emberi erőforrásainkhoz alakítottuk ki,
hogy minden gyermek biztonságban legyen a vízi foglalkozások ideje alatt.

Fontos az úszás tudás és a korhatár?
Igen, nagyon fontos! 7 évnél fiatalabb gyermeket sajnos nem tudunk fogadni. Az úszástudást első
feladatként már hétfő délelőtt ellenőrizzük, úszni nem tudó gyermekkel nem tudjuk elkezdeni a
foglalkozást, mivel ez alapfeltétel a vízen tartózkodásnál.

Van lehetőség a tábor után további programhoz bekapcsolódni?
Igen, van lehetőség. Tábor után lehetséges a versenyelőkészítő csapathoz való csatlakozás, nagyobb
gyermekek számára Laser, illetve 420 csapatunkhoz való becsatlakozás, ezen felül aki hobby, szabadidős
jelleggel szeretne tovább vitorlázni, az klubunk által biztosított hajókkal folytathatja a kedvtelési
vitorlázást olyan edzés- és tábor napokon, amikor a klub kísérő- és mentőhajót biztosít a vízi
foglalkozásokhoz.

Hogyan tudom a részvételi díjat kiegyenlíteni?
Kizárólag átutalással tudjuk fogadni a tábor részvételi díját, mely összeget az alábbi bankszámlaszámra
várjuk a tábor megkezdéséig!
Budapest Bank: 10103173-26116000-01005000
közlemény: gyermek neve, tábor száma vagy időpontja

Mit tartalmaz a részvételi díj?
A tábor részvételi díja az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- vitorlás eszközök és mentőmellény használata
- Korszerű edzőmotorosok rendelkezésre állása
- Oktatók és edzők folyamatos felügyelete
- Vízi és parti programok
- Oktatási tematika
- Regisztrációs ajándék
- Bejárós táborozók számára napi egy meleg étkezés (ebéd) és uzsonna
- Bentlakó táborozók számára szállás, napi négyszeri étkezés és éjszakai felügyelet

Mit kell tudni a szállásról?
A gyerkőcök 4 fős szobákban vannak elszállásolva, külön szobákban a fiúk, illetve külön szobákban a
lányok, mely szobák mindegyikéhez saját fürdőszoba tartozik.

Milyen hajókban tanulják a gyermekek a vitorlázás alapjait?
A táborok során minden résztvevő a testi adottságainak, illetve előzetes tudásának, fogékonyságának
megfelelő hajót kap. A kisebb gyermekek Optimistben tanulhatják meg a vitorlázás alapjait, míg a
nagyobbak Laser Picoval, illetve Laser Bahiával tudnak vitorlázni. Ez utóbbi két hajóosztály arra is
megfelel, hogy a kisebb, először félős gyermekek tapasztaltabb társaikkal közösen tudnak vitorlázni.

Mit hozzon magával a gyermek a táborba?
- Két pár edzőcipő, esetlegesen neoprén cipő, vízáteresztő cipő,
- Papucs (strandpapucs, bentlakók számára benti használatra alkalmas papucs vagy cipő),
- Két fürdőruha,
- Rövidnadrág (bemelegítő edzéshez),
- Póló(rövid- és hosszú ujjú)
- Melegítő (rossz idő esetére, bentlakók számára esti hűvösebb időkre),
- Hideg idő esetére hosszúszárú nadrág és pulóver,
- Esős idő esetére könnyű esőálló dzseki vitorlázáshoz,
- Amennyiben van, hosszú ujjú lycra felső,
- Napszemüveg,
- Siltes- vagy baseball sapka, lehetőleg világos színű,

- Tisztálkodó eszközök,
- Törölköző (bentlakók számára az esti/reggeli tisztálkodáshoz is),
- Napvédő krém,
- Egyéni gyógyszerek.

Mikor kezdődik reggelente a tábor?
A tervezett kezdés minden reggel 9:00 óra, mely előtt 10 perccel érdemes megérkezni.
Hétfőn egy regisztrációra várjuk a szülőket, ahol leadják a szülői nyilatkozatot, egyeztetjük a gyermekek
adatait, allergiáit, ételérzékenységét, a szülők elérhetőségeit.
(A többi nap tervezett programjait a 10 oldalas tájékoztató füzet tartalmazza.)

Délután hány órakor lehet jönni a gyerkőcökért?
A tábor minden nap alapvetően délután 17:00-17.30 órára ér véget, a napi befejezés erősen függ az
időjárási- és szélviszonyoktól.

Kik lesznek az oktatók?
Vezető oktatóink Csótár Ágnes, Kemény Botond és Holló Dániel lesznek, tevékenységüket minden
turnusban segédoktatók is támogatják.
(Részletesebb bemutatkozó a tájékoztató füzetben olvasható.)

Meg lehet tekinteni a gyermeket a vízen?
A gyermekek az Alsóörs Marina nyugati mólószára melletti öbölben vitorláznak, a gyermekeket a Marina
mólójáról bármikor meg lehet tekinteni.

Mennyire szükséges pontosan kitölteni a jelentkezési lapon szereplő adatokat?
Kérjük mindenki törekedjen a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésre! Erre több okból kifolyólag is
szükségünk van; a gyermekek súly- és magasság adatai az egyéni mentőeszközök, illetve a tanulóhajó
beosztás miatt fontos, míg az étel- és egyéb allergiákat már jó előre, az esetleges étel érzékenység miatt
kell tudnunk, hogy zavartalan legyen az ételek biztosítása is a táboros gyermekek felé.
A szülők pontosan megadott adataira pedig a számlázás és az elérhetőség miatt van szükség.

Bízunk benne, hogy sikerült megválaszolnunk
minden felmerülő kérdést, amennyiben esetleg felmerült további téma, kérjük,
hogy az info@balatoniyachtclub.hu
e-mail címen írja meg számunkra és rövid határidővel megválaszoljuk!

