
TÁBOR JELENTKEZÉSI LAP 2017. 

Táborozó adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Születési idő: …………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve ……………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………… 

TAJ szám:..……………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………… 

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

Szülő/ gondviselő adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………… 

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

Választott turnus: 

● 2017. június 19-23., napközis lovastábor, 
elsősorban edzőtábor a versenyen résztvevőknek  [      ] 
 

● 2017. július 3-7., napközis lovastábor, 
nyitott mindenki számára, nem tematikus tábor [      ] 
 

● 2017. július 17-21., napközis lovatábor, 
elsősorban a Lovas Szakkör (Lovasiskola) programban résztvevők 
számára így itt mindenki ismeri egymást, 
és zömmel 4-8 éves gyerekek vesznek részt  [      ] 
 

● 2017. július 24-27., napközis lovastábor, 
nyitott mindenki számára, nem tematikus tábor [      ] 
 

● 2017. július 31-augusztus 4., napközis lovastábor, 
elsősorban a Lovas Szakkör (Lovasiskola) programban résztvevők 
számára így itt mindenki ismeri egymást, 
és zömmel 4-8 éves gyerekek vesznek részt  [      ] 
 

A táborozó lovas tudása: 

Még soha nem ült lovon [      ] 

Pónilovon már vezetgették [      ] 

Futószáron már lovagolt [        ]  



Osztályban már lovagolt [        ] 

Terepen már lovagolt [       ] 

Versenyzik [       ] 

Egyéb megjegyzés:………………………………………………………………………………….. 

A táborozó étrendje speciális az alábbiak szerint: 

Vegetáriánus [     ] 

Liszt érzékeny [     ] 

Cukorbeteg [     ] 

Egyéb: 

A táborozó egészségére vonatkozó adatok: ………………………………………………… 

A következő betegségben szenved: …………………………………………………………… 

Rendszeresen szedett gyógyszer a következő: …………………………………………… 

Gyógyszerallergia: …………………………………………………………………………………… 

Egyéb allergia: ………………………………………………………………………………………… 

Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………………………………… 

Honnan értesült a táborról? …………………………………………………………………… 

A jelentkezés elfogadásának feltétele a teljes részvételi díj 5o%-ának 

befizetése a tábor meghirdetett időpontja előtt legkésőbb 14 nappal! 

A tábor részvételi díjának fennmaradó 5o%-át átutalás esetén a tábor          
kezdete előtt legkésőbb három nappal kell teljesíteni, készpénzes fizetés         
esetén érkezéskor kell megfizetni. 

Átutalásnál kérjük a közlemény rovatba beírni a „tábor„ szót és a turnus            
dátumát. 

Lemondás esetén turnus előtt 2 héttel van lehetőség az előleg          
visszatérítésére, utána a befizetett előleget nem áll módunkban        
visszafizetni. Fentiek alól kivételt képez, ha a gyermek betegség miatt          
nem tud részt venni a táborban. 

Amennyiben a résztvevő a megkezdett táborozást önhibájából       
megszakítja (a turnus vége előtt haza utazik), úgy a befizetett részvételi           
díjból visszatérítés nem jár. 

A jelentkezéseket a befizetések sorrendjében igazoljuk vissza! Az előleg         
befizetésével biztosíthatja a részvétel lehetőségét. 

NAPKÖZIS TÁBOR : 58.000,- 



NAPLÖZIS TÁBOR (LOVAS SZAKKÖR): 40.500,- 

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10402908-50526687-71741007, Red Horse       
Ranch Lovas Egyesület 

Köszönjük!  

Szülői felelősségi nyilatkozat (lovaglás oktatáson vagy túrán részt vevő 18          
év alatti gyermekek szülei töltik ki) 

Alulírott ………………………………………………………….. ezúton hozzájárulok, hogy 

gyermekem, ………………………………………………………….a Red Horse Ranch     
Lovardában lovagoljon, illetve lovas oktatáson vegyen részt.  

Tudatában vagyok annak, hogy a lovaglás és a lóval való kapcsolat a            
legnagyobb körültekintés mellett is veszélyt hordoz magában, balesetek        
forrása lehet. Elfogadom, hogy gyermekem saját felelősségére lovagol,        
egy esetlegesen bekövetkező baleset után sem anyagi, sem egyéb         
kártérítési igénnyel nem lépek fel. 

Kérjük a jelentkezési lapot juttassák el a megadott elérhetőségek         
valamelyikére legkésőbb a választott tábor időpontja előtt 2 héttel! A          
jelentkezési lapot kinyomtatva és kitöltve elküldhetik      
lovastabor@redhorseranch.hu e-mail mellékleteként vagy személyesen     
átadhatják a lovardában. 

Az Önök által megadott adatokat bizalmasan kezeljük! 

Köszönjük! 

 

Dátum:………………………………………………………………… 

 

        …………………………………………………………………… 

                                aláírás 

 


