
Jelentkezési	lap	

„Túra-	és	életmódtábor”	-	Borzont	

2018.	július	15	–	július	22.	

NÉV:	_________________________________________	Születési	dátum:	__________________________	

CÍM:	IR.SZÁM:	_	_	_	_	HELYSÉG:	________________________	UTCA:	__________________________	

Házszám:	__________	Telefon:	+36-	_	_	/_	_	_	_	_	_	_		E-mail:________________________________	

Egy	háztartásban	szereplő	más	jelentkező(k),	akivel	(akikkel)	egy	szobában	szeretnék	lenni:	

Név:	

1._____________________________________________	Születési	dátum:______év____________hó_____nap	

2.	_____________________________________________	Születési	dátum:______év____________hó_____nap	

3.	_____________________________________________	Születési	dátum:______év____________hó_____nap	

__	Befizettem:	______________________	 	Ft	előleget	az	 	ÉLETMÓDDAL	AZ	EGÉSZSÉGÉRT	ALAPÍTVÁNYnak,	az	
OTP		11738046-20038076	számlaszámra.	

o Megismertem	és	elfogadom	a	táborozás	feltételeit	és	közösségi	szabályait	

o Tudomásul	veszem,	hogy	a	befizetett	előleget	nem	kaphatom	vissza,	amennyiben	visszamondom	a	
részvételt.	Ha	valakit	küldök	magam	helyett,	azzal	a	személlyel	rendezem.	A	későbbi	érkezés	vagy	
korábbi	elutazás	nem	jár	költségvisszatérítéssel.		

o Rendelkezem	EU-s	egészségbiztosító	kártyával	(ingyenesen	kérhető	a	TB-nél)	és/vagy	utasbiztosítással.	
Tudomásul	veszem,	hogy	a	tábor	szervezői	nem	vállalnak	felelősséget	semmilyen	baleset	vagy	egyéb	
betegség	miatt	keletkező	költség	kiegyenlítésére.		

o Elfogadom	a	tábor	házirendjét	és	tudomásul	veszem,	hogy	ezek	megsértése	miatt	a	tábor	vezetői	
megvonhatják	a	további	részvétel	lehetőségét,	ami	a	tábor	elhagyását	jelenti	

A	jelentkezők	az	előleg	befizetésével	és	a	jelentkezési	lap	visszaküldésével	a	feltételeket	
elfogadják.	

Jelentkezési	lap	beküldendő:	oszfarkas@gmail.com 	címre.	(Tel.:	30/6643007).	Csak	kézzel	aláírt	jelentkezési	
lapot	fogadunk	el.	A	jelentkezés	csak	az	előleg	befizetése	esetén	érvényes.	A	helyeket	érvényes	jelentkezések	
sorrendjében	töltjük	fel.	 

	

Kelt:	______________2018._________________	

	

……………………………………………………………….	

	Aláírás	

	

	

	



A	jelentkezőnél	marad	

„Túra és életmódtábor” BORZONT – Keleti-Kárpátok  -– 2018. 07. 15 - 07. 22. 

A tábor helyszíne: 800 méteren fekvő Borzont Erdélyben, a Görgényi havasok szívében, a 
Gyergyói medencében fekszik, ami tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy elfelejtsd egy kicsit 
a mindennapok kihívásait. Bővebben itt: http://www.turatabor.hu   

SZÁLLÁS: A panzióban 2-4 ágyas szobákban történik az elhelyezés. Minden szobához egy kis 
zuhanyzó és WC is tartozik. A sátrasoknak a tisztálkodási lehetőséget az udvar végében bővizű 
patak szolgáltatja. A helyek száma 17 ágy + néhány sátorhely. 

Árak egy hétre: szobában 70 Euró/fő,hét (korosztálytól függetlenül); saját sátorban: 15 Euró/fő, 
a szállásdíj érkezéskor fizetendő (Euróban). 

Étkezés: korosztálytól függetlenül 17.500 Ft/fő/hét - előlegként fizetendő a jelentkezéskor. Az 
étkezés napi háromszori, melyből egy meleg. 

Jelentkezési határidő: 2018. március 31. – a forintban megadott összeg előlegként való 
befizetésével és a kitöltött jelentkezési lap beküldésével a szabad helyek betöltéséig. A 
beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe a jelentkezéseket.  

Az e l ő l e g e t  az  Életmóddal az Egészségért Alapítvány számlaszámára kérjük befizetni:  
OTP 11738046-20038076.   

A kuratórium elnöke, a tábor gazdasági vezetője: Czakó László – 30/6631176 

A jelentkezési lapot postán vagy e-mailen kérjük beküldeni az alábbi címre:  

Dr. Ősz-Farkas Ernő, 2119. Pécel, Huba vezér u.10. Tel. 30/6643007. oszfarkas@gmail.com  

A helyek száma korlátozott. Többen jelezték részvételi szándékukat, mint ahány szoba van. Ezért 
az előleg befizetésének időpontja dönti el a jelentkezési sorrendet. Ha valaki lemarad, az előleget 
visszautaljuk. Ha valaki visszamondja a részvételt, a befizetett előleget nem kapja vissza, de ha 
valakit küld maga helyett, azzal a személlyel rendezheti, a jelentkezési előleg átruházható. 

Tudni kell/Házirend 

o Utazás egyénileg történik. A jelentkezők utazási társulásához segítséget adunk (pl. 
telefonszámok). 

o Sátrasoknak kinti pottyantós WC és tisztálkodásra kristálytiszta, hideg patakvíz áll 
rendelkezésre. 

o Naponta túrákat szervezünk. A túrák kiindulópontjaihoz gépkocsikkal közlekedünk, 
melynek útiköltségét külön rendezni kell a gk tulajdonosával  

o Az időjárás a hegyekben szélsőséges is lehet; megfelelő öltözet a résztvevők felelőssége. 
o A tábor közösségi program szerint működik, nem egyéni időbeosztással.  
o A dohányzás és alkoholos italok fogyasztása nem megengedett a tábor ideje alatt. 
o A táborban a bibliai erkölcsök szerinti viselkedés alapkövetelmény  
o További részleteket az előleget befizetők kapnak. 

Étkezés: lakto-ovo-vegetáriánus; büfé reggeli (müzlik, gyümölcs, tejtermék, kenyér, lekvár, stb.); 
túrára szendvicsek (az indulás előtt mindenki elkészíti magának a biztosított hozzávalókból); este 
meleg kétfogásos étkezés. Az első közös étkezés (meleg leves) az érkezés napján 18:00 órakor 
lesz, a hazautazás napján reggel pedig az utolsó.  

Egyebek: Parkolás: ingyenes. Szobák elfoglalása, regisztráció és hátralék befizetése (Euróban): 
július 15. vasárnap 17:00 – 18:00 óra között. Szobák elhagyása: július 22. vasárnap 10:00. Utolsó 
étkezés: reggeli.  


