
Kedves Szülők! 

   
Nyári napközis táboroztatás! 

  
A Mészöly Focisuli SE ezen a nyáron is meghirdeti a 2015.12.31. előtt születettek részére napközis rendszerű 

táborait, amelyeket heti turnusokban bonyolít le a Csillaghegyi Strand területén lévő bázisán. Természetesen a 

mindenkori érvényes kormányrendelet és egészségügyi szervezetek előírásait betartó módszertan alapján 

szervezzük majd a turnusokat, ennek részleteit csak közvetlenül a táboroztatás előtt áll módunkban összeállítani.   

Az első (az iskola zárása miatt csupán 3 napos) tábor időpontja 2021. június 16-18., utána összesen 

NÉGY-HAT héten át zajlik a program: (június 21-25.; június 28- július 2.; július 5-9.; július 12-16.).  

Kifejezetten erős igény (minimum 20 fő) esetén a július 19-23. és a július 26-30. közötti táboroztatást is 

megfontoljuk, ha ezzel segíteni tudunk a családokon a vészhelyzet utáni speciális nyáron. 

A táborok hétköznapokon 08:00 és 16:00 óra között kerülnek megrendezésre. A gyerekek tízórait, ebédet, 
uzsonnát kapnak, minden nap lesz strandolás és heti egyszer kirándulás, vetélkedők és természetesen 
rengeteg foci! 

 
 

Jelentkezés ezen a linken:  
http://meszolyfs.hu/mfs-2021-nyari-tabor-jelentkezesi-lap 

 

 

A részvételi feltételek az egyesület igazolt versenyzőinek: 

-          írásos jelentkezés a hamarosan kiküldésre kerülő jelentkezési formula kitöltésével  

-          nincs tagdíj hátralék; 

-          készpénzes fizetés 

-          minimum 10 gyermek jelentkezése az aktuális turnusra (kivéve az utolsó két hetet, ahol 20 fő a 

minimum); 

-          kitöltött nyilatkozat a speciális COVID-19 vírus által okozott helyzetre való tekintettel (opcionális) 

-          kitöltött egészségügyi adatlap; szülői nyilatkozat a gyermek úszástudásáról (tábor előtti héten kell 

ezeket kitölteni); 

-          határidőig, tehát legkésőbb 2021. június 14-ig befizetett teljes részvételi díj, azaz 30.000 

Ft/hét/fő (az ár tartalmazza a minden napra kalkulált strandbelépő árát is) 

-          Barátokat, testvéreket is szívesen látunk, ám az ő díjuk 40.000 Ft/hét/fő! Külsősök esetén 

szükséges adatok: név, születési idő, születési hely, anyja neve, állampolgársága, címe, szülő telefonszám, 

szülő e-mail 

Kérjük figyelembe venni, hogy egyesületünk komoly árkedvezményt biztosít, ezért egyéb könnyítést 

(testvérkedvezmény, fél ár, részletfizetés, utólagos befizetés stb.) nem tudunk adni.  

 
Sportbaráti üdvözlettel 
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