Részvételi szándéknyilatkozat
SCOOP SÍ, SZÉLLOVAS ÉS VITORLÁS SPORT EGYESÜLET

Résztvevő adatai:
Név:
Születési idő:
Lakcím:
Email cím:
Telefonszám:
Szervező adatai:
Scoop Sport Egyesület
Jandl Norbert (elnök- síedző)
0036 20 371 9644
Lájkolj minket a Facbook-on a SCOOP SPORTS AKADÉMIA oldalon és
csatlakozz a SCOOP SÍELŐK zárt csoporthoz
Utazás tárgya:

Gyermek ár:
Felnőtt ár:

Sítanfolyam az ausztriai SPITAL AM SEMMERING STUHLECK, ST CORONA AM WECHSEL FAMILY
ARENA helyszíneken, a Scoop Sport Egyesület , Jandl Norbert megbízott szervező, oktató, illetve az
egyesületben segítők általi szervezésben valósulhat meg.
A gyermekek/ felnőttek a tagdíj befizetésével egyesületi tagokká válnak a tanfolyam idejére. A tagdíj ellenében a
Scoop Sport Egyesület a gyermekeknek síoktatást délelőtt és délután, kiutazást, ebéd szervezését, ajándékot,
baleset és utas biztosítást, esetlegesen felszerelést biztosít. A tagdíj összege három napra:
€ 119 / fő / 3 nap
€ 79 / fő / 1 nap
€ 119 / fő / 3 nap
€ 79 / fő / 1 nap
A felszererést (bakancsot, botot, sít, sisakot), ha szükséges, az egyesület 2500 Ft/ nap biztosít.

A sítábor folyamán az alábbiakat nyújtja a résztvevőknek:
• gyermekenként utas és baleset biztosítást (kötelező)
• szervezést/ utazás/ szállás/ síoktatás
• utazhatnak, ha akarnak saját felelősségre a gyerekek az egyesületi tagokkal sípályára oda és vissza Sopronból,
szülői beleegyezéssel
• professzionális oktatókat, az oktatáshoz a tárgyi segédeszközöket is az Egyesület biztosítja
• sípálya használatát
• napi 4 óra oktatás,
• meleg ebédet
• ajándékot
• felszerelést, szükség esetén
• felvonó használati díjat a helyszínen fizetjük a tagsági díjon felül
A kiválasztott terminus:

-1-

Részvételi szándéknyilatkozat
SCOOP SÍ, SZÉLLOVAS ÉS VITORLÁS SPORT EGYESÜLET

Amit még hozz magaddal:
• okmányok: útlevedre vagy személyigazolványodra szükséged lehet, biztosításodat az egyesület intézi (neked
nem kell kötni)
• legyen a zsebedben a szüleid telefonszáma
• öltözet: sízokni, vízhatlan síruha, síkesztyű, sapka (sálat ne hozz!), réteges sportolásra alkalmas pulóver (nem
kötött), aláöltöztet, csere kesztyű
• sífelszerelésed: síbakancs, sí, sísisak ( kötelező), haladóknak bot
• étkezés: esetleg az utazás alatt elfogyasztható étel, ital (délben lesz ebéd és ital, síelés ideje alatt nincs
lehetőséged étkezésre). Kérem jelezzétek előre étel-ital érzékenységeteket, allergiátokat stb.
• Költőpénz nem szükséges
• használj nap és hideg ellen védő krémet, de ne vízalapút, napszemüvegre, síszemüvegre szükséged lehet!
• Sísisak kötelező
Kérjük kérdéseiddel hívj minket bizalommal 18h-20h között, vagy írj e-mailt!
Csatlakozz a facebook Scoop Síelők zárt csoportjához.
Hétfőn-szerdán-pénteken a Scoop Sí Egyesület irodájában is megtalálhatóak vagyunk, 17-20h-ig, az Autóklub
épületében a McDonald’s mellett, a Lackner Kristóf utca 60. szám alatt, előre egyeztetett időpontban.
Jandl Krisztina és Norbert
0036 20 371 96 44
info@ scoop.hu
www.scoop.hu
Kérjük, ha szeretnéd, hogy az Egyesület biztosítson számodra felszerelést,
jelöld a kívánt sporteszközt, egészítsd ki a méreteiddel:

Síbakancs
lábméretem:
Síléc
magasságom:
súlyom:
Sísisak
(Síbotot még nem használunk a kezdő síelőknél.)
Megjegyzés / Szavatosság kizárása:
A síelés alatt bukósisak minden gyermeknek kötelező. Az autóban a gyermek saját biztonsági ülése kötelező! Aláírásommal igazolom,
hogy engedélyt adok, hogy gyermekem kiutazzon a sípályára az Egyesületben segítőkkel.
Kijelentem, hogy gyermekem egészségi állapota sportolásra alkalmas, nincs tudomásom olyan körülményről, amely a kiválasztott
sportág gyakorlásában korlátozná, illetve amire a sportolás egészségügyileg káros lenne.
A poggyász és a baleset biztosítást egyesületünk nyújtja a résztvevőknek.
Tudomásul veszem, hogy mindenki a saját felelősségére vesz részt a kiutazáson, a sítáborban a rendezvényen.
A szervezők illetve abban résztvevő segítő személyek semmiféle felelősséggel nem tartoznak, a résztvevők alkalmassága tekintetében,
a kiutazás illetve a tanfolyam részvételével kapcsolatosan vagy annak folyamán előforduló vagy okozott személyi sérülésekért –
beleértve az esetleges elhalálozást is – és nem vállalnak felelősséget a vagyoni károkért és károsodásokért sem.
Beleegyezem, hogy a tanfolyam ideje alatt készült képeket az egyesület felhasználja reklám célra.
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem a fenti feltételekkel a sítáborban részt vegyen a tanfolyam idején egyesületi
taggá váljon.
Szülői Aláírás:

Dátum:
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(kérjük kitölteni)

