
  

 

  

Parkour bejárós nyári tábor jelentkezési lap és felelősségvállalási nyilatkozat.  
______________________________________________________________________________  

  

  

Teljes név:…………………………………………..………………………………………………..  

  

Születés hely és dátum:……………………………………….………………….……………  

  

Szülő/Gondviselő neve:……………………….…….………………….…………………………..  

  

Szülő/Gondviselő telefonszáma:……………………………………………..…………………….  

  

E-mail cím:…………………………………………………………………………………………..  

  

Résztvevő TAJ szám:............................................................................................................ 

  

Lakcím:..............................................................................................................................  

  

Allergia, ételérzékenység, bármi egyéb egészségügyi tudnivaló:  

 

............................................…………..…………………………….………................................  

  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Számlázási név és cím (amennyiben eltér a fentiektől)   

  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Helyszín: Hall Of Parkour Hungary-HOP (Budapest 1101 Korponai utca 1/a)  

  

(Kérjük az alábbiakban karikázza be a választott időpontot/időpontokat és a tábor típusát)  

 

Időpontok: 2023     Június 19 - 23        Június 26 – 30        Július 3 - 7          Július10 – 14. 

  

Július 24-28    Július 31-Augusztus 4  

 

                      

A bejárós tábor teljes ára: 44.000Ft  

(Ebből előleg: 20.000Ft, amit a jelentkezési lappal együtt Június 15-ig kérjük juttassák el  

részünkre.)                                                                                                                 

(Az ár második felét a tábor 1.napjáig kell kifizetni)  

  



 

Felhívjuk minden kedves jelentkezőnk figyelmét, hogy a jelentkezés csak a kitöltött 

jelentkezési lap leadásával, az előleg befizetésével, érvényessé. Az egészségügyi 

nyilatkozat leadása a tábor első napján esedékes. 

  

A jelentkezési lap leadható személyesen a HOP-ban, a recepción, a hét bármely napján 

nyitvatartási időben vagy elküldhető e-mailen az alábbi e-mail címre:  

hophungary@gmail.com  

  

A tábor díja befizethető a HOP recepcióján bankkártyával vagy készpénzzel vagy 

átutalható az alábbi számlaszámra: 10918001-00000103-38550007   

(közleményben kérjük, hogy írja be: gyermek neve, választott tábor időpontjának első 

napja (pl.Júni.28) és „nyáritábor”)  

  

  

A táborban résztvevő tudomásul veszi, hogy:  

  

- Tiszteletben tartja a tábor ideje alatt az edzők és felügyelők utasításait a saját és mások 

biztonsága érdekében.  

  

- Tisztában van vele, hogy a Parkour / Freerunning avagy L’Art Du Déplecement egy 

olyan sportág, ahol előfordulhatnak balesetek, amelyeket a tábor edzői legjobb tudásuk 

és felkészültségük ellenére sem képesek megelőzni.  

  

- Nem veszélyezteti társait, nem odaillő magatartással.  

  

- Amennyiben valamilyen betegsége, sérülése vagy allergiája van azt a tábor kezdete 

előtt közli a tábor szervezőivel / edzőivel.  

  

- Megfelelő felszerelést hoz magával a biztonságos edzés érdekében (sportcipő, váltó 

póló, sportnadrág)  

  

- Tudomásul veszi, hogy az öltözőben és tábor ideje alatt elhagyott személyes tárgyakért 

nem tudunk felelősséget vállalni, kérjük azokra figyeljenek.  

  

- Amennyiben baleset történik, azt rögtön jelzik az edző vagy felügyelő felé.  

  

  

Kérek értesítést e-mailben további eseményekről:   

IGEN / NEM   

  

Kelt: ……………………………………                   

                

  

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

………………………………………  
Táborozó vagy 18 év alatt  
Szülő/Gondviselő aláírása  


