
  

 

NÓVA WADOKAI KARATE 

EGYESÜLET 

K+K+V 
 

KARATE+KÖNYV+VIZSGA 
 NAPKÖZIS TÁBOR 

Fehér-citrom öves karatékáink számára 
 

Sportegyesületünk idén is meghirdeti a 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
 

(KÖSZI 1105 Budapest, Előd u. 1. (3-as villamossal megközelíthető) 
napközis nyári táborát karatékái számára. 

 

Időpont: 2020. június 15-19. (hétfő – péntek) 
8.00-16.00 

(Igény szerint 7.15-17.00 ügyelet)        
Részvétel: Fehér övesek, csíkosok (10-9. kyu fokozat) 

Program: 
A gyerekek napi egy, illetve két edzésen vesznek részt.  
Ezen kívül egyéb sportolási lehetőségek, szervezetten 
csoportos sportjátékok, kézműves foglalkozások,  
mandalaszínezés, meseolvasás, könyvtári program, 
olvasásnépszerűsítés, beszélgetések, prezentáció (karate 
történet,    kialakulás, stílusok, hagyományok, tradíciók,  
egészséges táplálkozás, életmód), egyéb meglepetés 
programok várják a gyereket. 
A tábor végén vizsga! 
 
Ebédet biztosítunk. 
     Részvételi díj: 22.000,-Ft 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. 
 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, TB kártya 
másolattal, és 10.000,-Ft előleg befizetésével az edzőknél lehet. 
(Jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket!) 
 

(A tábor nem a KÖSZI szervezésében zajlik, azért nem az információs 
pultnál kell a befizetést intézni!) 
 

Információ: Faragó Tibor 06-20-462-69-82,   Faragóné Tartler Mónika 06-20-336-

41-22, Faragó Emese 06-20-355-00-51 



JELENTKEZÉSI LAP 

KARATE NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
2020 – Fehér – öves csoport  

 

 

IDŐPONT :  2020. június 15. (hétfő)  -   június 19. (péntek) 

 

 

NÉV: ……………………………………………………………..…………………………………………… 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………………………………………. Lakás tel: …………… 

 

Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Diákigazolványszám: ……………………………………….   TB kátyaszám: ………………………………. 

 

 

Egészségügyi problémák 

 

Gyógyszerérzékenység: 

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

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

 

Allergia: 

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

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

 

Bármilyen más, felmerülhető probléma:  

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

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

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

 

 

 

A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 

 

TB kártya másolat  

 

Előleg 

 

A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 

 

Fontos lesz a csatolt egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a 

tábor helyszínén kérünk! 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

1. hét/ Napközis tábor/ Fehér övesek 

 

Tábor ideje:       2020.06.15 –től   2020.06.19 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt: Budapest,  2020. 06. hó 15. nap 

 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 



 

 NÓVA WADOKAI KARATE       

   EGYESÜLET 

K+K+V 
 

  KARATE és KÖNYV +VIZSGA 
NAPKÖZIS TÁBOR 

Színes öves karatékáink számára 
 

Sportegyesületünk idén is meghirdeti a 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
 

(KÖSZI 1105 Budapest, Előd u. 1. (3-as villamossal megközelíthető) 
napközis nyári táborát karatékái számára. 

 

Időpont: 2020. június 22.- június 26. (hétfő – péntek) 8.00-16.00 
(Igény szerint 7.15-17.00 ügyelet) 

 

Részvétel:  Citrom övtől (8.kyu-tól) 
 

Program: 
A gyerekek napi egy, illetve két 
edzésen vesznek részt.  
Ezen kívül  egyéb sportolási 
lehetőségek, szervezetten csoportos 
sportjátékok,  kézműves 
foglalkozások,  mandalaszínezés,  
könyvtárlátogatás, 
olvasásnépszerűsítés beszélgetések (a 
karate témakörében: történet, 
kialakulás, stílusok, tradíciók),  
egyéb meglepetés programok várják a 
gyereket. A tábor végén vizsga!!!!! 
Ebédet biztosítunk. 

      Részvételi díj: 22.000,-Ft 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, TB kártya 
másolattal, és 100.00,-Ft előleg befizetésével az edzőknél lehet. 
(jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket!) 
 

(A tábor nem a KÖSZI szervezésében zajlik, azért nem az információs 
pultnál kell a befizetést intézni!) 
 

Info: Faragó Tibor 06-20-462-69-82   ill. Faragóné Tartler Mónika 06-20-336-41-22 



JELENTKEZÉSI LAP 

KARATE NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
2020 – Színes öves csoport citromsárga övtől 

 

 

IDŐPONT :  2020. június 22. (hétfő)  -   június 26. (péntek) 

 

 

NÉV: ……………………………………………………………..…………………………………………… 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………………………………………. Lakás tel: …………… 

 

Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Diákigazolványszám: ……………………………………….   TB kártyaszám: ………………………………. 

 

 

Egészségügyi problémák 

 

Gyógyszerérzékenység: 

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

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

 

Allergia: 

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

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

 

Bármilyen más, felmerülhető probléma:  

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

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

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

 

 

 

A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 

 

TB kártya másolat  

 

Előleg 

 

A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 

 

Fontos lesz a csatolt egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a 

tábor helyszínén kérünk! 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

2. hét/ Napközis tábor/ Citromövesektől 

 

Tábor ideje:       2020.06.22 –től   2020.06.26 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt.:   Budapest,  2020. 06. hó 22. nap 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 

 



 

 

NÓVA WADOKAI KARATE 

EGYESÜLET 
 

 

NAPKÖZIS TÁBOR 
Óvodás karatékáink számára 

 

Sportegyesületünk idén is meghirdeti a 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
 

(KÖSZI 1105 Budapest, Előd u. 1. (3-as villamossal megközelíthető) 
napközis nyári táborát karatékái számára. 

 

Időpont: 2020. július 06-10. (hétfő – péntek) 
8.00-16.00 

(Igény szerint 7.15-17.00 ügyelet)        
Részvétel: Óvodás korú gyerekek 

 
Program: 
A gyerekek napi egy, illetve két edzésen vesznek részt.  
Ezen kívül egyéb sportolási lehetőségek, szervezetten 
csoportos sportjátékok, kézműves foglalkozások,  
mandalaszínezés, meseolvasás, könyvtári program, 
olvasásnépszerűsítés, beszélgetések, prezentáció (karate 
történet,    kialakulás, stílusok, hagyományok, tradíciók,  
egészséges táplálkozás, életmód), egyéb meglepetés 
programok várják a gyereket. 
 
Ebédet biztosítunk. 
     Részvételi díj: 22.000,-Ft 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. 
 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, TB kártya 
másolattal, és 10.000,-Ft előleg befizetésével az edzőknél lehet. 
(Jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket!) 

 
(A tábor nem a KÖSZI szervezésében zajlik, azért nem az információs 
pultnál kell a befizetést intézni!) 
 
Információ: Faragó Tibor 06-20-462-69-82,   Faragóné Tartler Mónika 06-20-336-

41-22, Faragó Emese 06-20-355-00-51 
 



JELENTKEZÉSI LAP 

KARATE NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
2020 – Óvodás 

 

 

IDŐPONT :  2020. július 06. (hétfő)  -   június 10. (péntek) 

 

 

NÉV: ……………………………………………………………..…………………………………………… 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………………………………………. Lakás tel: …………… 

 

Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Diákigazolványszám: ……………………………………….   TB kátyaszám: ………………………………. 

 

 

Egészségügyi problémák 

 

Gyógyszerérzékenység: 

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

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

 

Allergia: 

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

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

 

Bármilyen más, felmerülhető probléma:  

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

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

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

 

 

 

A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 

 

TB kártya másolat  

 

Előleg 

 

A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 

 

Fontos lesz a csatolt egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a 

tábor helyszínén kérünk! 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

4. hét/ Napközis tábor/ Óvodások 

 

Tábor ideje:       2020.07.06 –től   2020.07.10 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt: Budapest,  2020. 07. hó 06. nap 

 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 



 

 

NÓVA WADOKAI KARATE 

EGYESÜLET 

 
 

NYÁRI TÁBOR+VIZSGA 
Ifjúsági, felnőtt karatékáink számára 

 

Sportegyesületünk idén is meghirdeti a 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
 

(KÖSZI 1105 Budapest, Előd u. 1. (3-as villamossal megközelíthető) 
napközis nyári táborát karatékái számára. 

 

Időpont: 2020. június 29- július 3. (hétfő – péntek) 
8.00-18.00 

Részvétel: 12 év felett 
 

Program: 
Korosztály, kor, és kyu fokozat szerinti 
bontásokban kiscsoportos vizsgafelkészítő, és 
önvédelmi edzések. 
Beszélgetés a karate elméleti alapjairól. 
Csapatépítő játékok. 
Strandprogram. 
 
 Ebédet biztosítunk. 
      
 Részvételi díj: 28.000,-Ft 

 

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. 
 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, TB kártya 
másolattal, és 10.000,-Ft előleg befizetésével az edzőknél lehet. 
(Jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket!) 

 
(A tábor nem a KÖSZI szervezésében zajlik, azért nem az információs 
pultnál kell a befizetést intézni!) 
 
Információ: Faragó Tibor 06-20-462-69-82,   Faragóné Tartler Mónika 06-20-336-

41-22, Faragó Emese 06-20-355-00-51 
 

 
 



JELENTKEZÉSI LAP 

KARATE NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
2020 –Ifjúsági, felnőtt csoport 

 

 

IDŐPONT :  2020. június 29. (hétfő)  -   július 3. (péntek) 

 

 

NÉV: ……………………………………………………………..…………………………………………… 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………………………………………. Lakás tel: …………… 

 

Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Diákigazolványszám: ……………………………………….   TB kátyaszám: ………………………………. 

 

 

Egészségügyi problémák 

 

Gyógyszerérzékenység: 

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

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

 

Allergia: 

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

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

 

Bármilyen más, felmerülhető probléma:  

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

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

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

 

 

 

A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 

 

TB kártya másolat  

 

Előleg 

 

A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 

 

Fontos lesz a csatolt egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a 

tábor helyszínén kérünk! 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

3. hét/ Napközis tábor/ Ifjúsági-felnőtt 

 

Tábor ideje:       2020.06.29 –től   2020.07.03 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt: Budapest,  2020. 06. hó 29. nap 

 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 



 

 

                 Augusztusi alapozó edzőtábor 

 

   Az eredményes versenyszezonra való felkészülés részeként alapozó edzőtábort tartunk az EB-n 
induló válogatott keret tagjaink, és az aktív versenyzőink részére (edzői egyeztetést igényel!) 

A felkészítés felépítése jelentősen alapoz erre az egy hétre, kiegészítve a további augusztusi 
edzésekkel (lásd fent). 

Időpont:         2020. augusztus 10-14. (hétfő-péntek)    

reggel 8.30 (7.30-tól ügyelet, igény esetén) délután 17.00-ig 

Helyszín:      Kőrösi Csoma Sándor  Kőbányai Kulturális Központ (KÖSZI) 

  Budapest, X. Előd utca 1.                        

Délelőtt-délután edzések, ebédet biztosítunk. 

Felszerelés: karateruha, védőfelszerelelés (kumite-ban indulóknak), futócipő, futóruha. 

Program: 

8.30 -9.30 Kata vagy Kumite edzés 

9.30-10.30 Kata vagy Kumite edzés 

10.45-11.45 Állóképességi, erősítő edzés 

12.20 -13.00 Ebéd 

13.30-14.30 Kata vagy Kumite edzés 

14.30-15.30 Kata vagy Kumite edzés 

15.45-16.45 Állóképességi, erősítő edzés 

A délelőtti és délutáni órákban csak egy edzése lesz mindenkinek, a fennmaradó időben, karate 
videók nézegetése, karatéval kapcsolatos beszélgetések, felolvasások, egyéb szabadtéri játék, 
társasjáték, stb. a program.  

 (A tábor nem nyílt, csak a kiemelt versenyzők részére indított.) 

Részvételi díj:  23.500,-Ft /fő (10.000,-Ft előleg+ jelentkezési lap leadása) 

 

Jelentkezési lap alább: 

 



JELENTKEZÉSI LAP 
AUGUSZTUSI ALAPOZÓ KARATE TÁBOR 

 
2020 – Versenyző csoport 

 
 
IDŐPONT :  2020. augusztus 10. (hétfő)  -   augusztus 14. (péntek) 
 
 

 
 
NÉV: ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
Lakcím: ……………………………………………………………………….………………… Lakás tel: ………………………………. 
 
Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: ……………………………………………….. 
 
Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: ……………………………………………….. 
 
Születési idő: …………………………………………………….. 
 

 
 
Egészségügyi problémák 
 
Gyógyszerérzékenység: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Allergia:   …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Bármilyen más, felmerülhető probléma: ………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 
 
TB kártya másolat  
 
Előleg 
 
A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 
 
Fontos lesz egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a tábor helyszínén 
kérünk! 
 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

5. hét/ Alapozó tábor 

 

Tábor ideje:       2020.08.10 –től   2020.08.14 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ___________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 
 

 _____ir.szám______________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 _____ir.szám______________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt: Budapest,  2020. 08. hó 10. nap 

 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

 



NÓVA WADOKAI KARATE 

EGYESÜLET 
 

 

NAPKÖZIS TÁBOR 
Óvodás karatékáink számára 

 

Sportegyesületünk idén is meghirdeti a 
 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
 

(KÖSZI 1105 Budapest, Előd u. 1. (3-as villamossal megközelíthető) 
napközis nyári táborát karatékái számára. 

 

Időpont: 2020. augusztus 17-19. (hétfő – szerda) 
8.00-16.00 

(Igény szerint 7.15-17.00 ügyelet)        
Részvétel: Fehér, citrom övesek (10-8. kyu fokozat) 

 
Program: 
A gyerekek napi egy, illetve két edzésen vesznek részt.  
Ezenkívül egyéb sportolási lehetőségek, szervezetten 
csoportos sportjátékok, kézműves foglalkozások,  
mandalaszínezés, meseolvasás, könyvtári program, 
olvasásnépszerűsítés, beszélgetések, prezentáció (karate 
történet,    kialakulás, stílusok, hagyományok, tradíciók,  
egészséges táplálkozás, életmód), egyéb meglepetés 
programok várják a gyereket. 
 
Ebédet biztosítunk. 
     Részvételi díj: 18.000,-Ft 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. 
 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, TB kártya 
másolattal, és 10.000,-Ft előleg befizetésével az edzőknél lehet. 
(Jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket!) 

 
(A tábor nem a KÖSZI szervezésében zajlik, azért nem az információs 
pultnál kell a befizetést intézni!) 
 
Információ: Faragó Tibor 06-20-462-69-82,   Faragóné Tartler Mónika 06-20-336-

41-22, Faragó Emese 06-20-355-00-51 

 
 

 



 

JELENTKEZÉSI LAP 

KARATE NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
2020– Óvodás 2.csoport 

 

 

IDŐPONT :  2020. 08 17. (hétfő)  -   június 19. (szerda) 

 

 

NÉV: ……………………………………………………………..…………………………………………… 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………………………………………. Lakás tel: …………… 

 

Szülő neve: ………………………………………….  Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Szülő neve: …………………………………………. Napközbeni elérhetősége: …………………………… 

 

Diákigazolványszám: ……………………………………….   TB kátyaszám: ………………………………. 

 

 

Egészségügyi problémák 

 

Gyógyszerérzékenység: 

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

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

 

Allergia: 

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

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

 

Bármilyen más, felmerülhető probléma:  

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

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

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

 

 

 

A jelentkezéshez csatolni kell még a pontosan kitöltött jelentkezési lap mellé: 

 

TB kártya másolat  

 

Előleg 

 

A tábor meghatározott férőhelyes, a jelentkezési sorrendet tudjuk figyelembe venni! 

 

Fontos lesz a csatolt egészségügyi szülői nyilatkozat (a tábor első napjára dátumozva!), melyet legkésőbb a 

tábor helyszínén kérünk! 

 

 

 

 

 

 



 

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

6. hét/ Napközis tábor/ Óvodás 

 

Tábor ideje:       2020.08.17 –től   2020.08.19 - ig 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a 

táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt: Budapest,  2020. 08. hó 17. nap 

 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 


