
          
           Kedves Szülő! 

 
ÚSZÓTANFOLYAM indul június 28-án (hétfőn) Jászboldogházán a strandon. Az oktatás 2 hétig tart, 10 alkalom, napi 1 óra. 
Az oktatás hétköznapokon lesz a délelőtti órákban. Kezdő és haladó csoport is indul. Kezdőknek vízhez szoktatás és 
úszásoktatás játékos formában. Haladóknak és középhaladóknak további úszásnemek oktatása. Fürdőruha, törölköző és 
papucson kívül más felszerelés nem szükséges. Haladók úszó szemüveget használhatnak, a kezdők esetében ez nem ajánlott.  Az 
oktatáshoz szükséges eszközök biztosítottak.  
 
Jelentkezési határidő: 2021. 05. 28. Későbbiekben kerülnek beosztásra a csoportok. Ezt követően mindenki kap visszajelzést 
hány órakor kezdődik a csoportja, mikorra kell érkezni. A szülőket kérem, hogy az oktatás ideje alatt ne tartózkodjanak a 
medence mellett, mert ez befolyásolja a gyermekek figyelmét. Kérdés esetén keressenek nyugodtan!  
 
Az oktatás díja: 1000 ft/óra, a foglalkozás 10 órából áll. A Humán szolgáltatások fejlesztése a jászberényi kistérségben című 
EFOP 1.5.3.-16-2017-00019 azonosítószámú projekt keretein belül lehetőség van 40 helybéli gyermek részére megtartott 10 
alkalomból, 5 alkalmat támogatni. Ez úgy fog megvalósulni, hogy 5 alkalmat a szülő fizet, 5 alkalom pedig a pályázatból kerül 
kifizetésre. Belépőjegyet mindenki magának veszi meg (ajánlom a bérletet). Minden alkalommal bent fogunk találkozni, a 
kismedence mellett.  
 
A jelentkezési lapot személyesen tudják eljuttatni Jászboldogháza Községi Önkormányzatához, Szűcsné Sebők Katalin részére. 
 
            Borics-Simon Orsolya 
                              30/568-3723 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

            ( kitöltve kérem visszajuttatni 2021. 05. 28-ig  )                        (tanfolyam: június 28-án indul) 
 
 
Név:...............................................................................        Kor:......................................... 
 
Szülő tel. száma:............................................................(Tábor kezdés előtti héten, csoport beosztás egyeztetés miatt hívom a 
kedves szülőt.) 
 
Megfelelő bekarikázandó: 
 
         Kezdő                              Középhaladó                                                                              Haladó 
         (aki a kismedencébe már jól úszik, a mélyben még bizonytalan) (akinek legalább 1 úszásnem biztonsággal megy a 
mélyvízben) 
 
Egyéb megjegyzés, közlendő: 
…............................................................................................................................................................................. 
 
A tanfolyam díjának kifizetése 2021. június 28. – július 09. között esedékes a Jászboldogházi Strandfürdő és Kemping 
pénztárában oktatásra érkezéskor.  
 
 
Dátum:....................................................      …................................................ 
                    Szülő 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Az alábbi rész befizetéskor lesz kitöltve a pénztárban.  
 
A tanfolyam díját …........................Ft befizettem a mai napon és kijelentem, a fent megnevezett  gyermekem nem szenved 
semmilyen betegségben, mely akadályozná, tiltaná az úszásoktatáson való részvételt.  
 
Dátum:…………………………………. 
 

………………………………………. 
Szülő 

          


