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Helyszín változás!
A nyári időszak idejére meghirdetett vitorlás táboraink helyszíne megváltozott.
A balatonakali kempingtábor helyett ismét lehetőség nyílott arra, hogy visszatérve, újra a 20 év óta használt vitorlástelepünkön:
Zánka, Vérkúti út 152 szám alatt
tarthassuk meg ezeket.
A terület kerités határos a Zánka-Új Nemzedék Központtal.
Megközelíthető: Budapest felől a 71- es uton az 57. km.-kő után található útelágazásnál a Balaton felé fordulva (vasúti sinen áthaladva), elérve a Vérkúti utat,
ismét balra haladva az út végén található kapuig.
Táborainknak az elmult két év kényszerű helyszin változtatása a tulajdonos váltás elhuzódása miatt bekövetkezett állagromlás következménye volt. Azóta
elkészültek az új közművek, így lehetővé vált a megmaradt faházak szállás céljára történő fokozatos igénybe vétele.
Szállás így most a 6 hektáros terület alsó, vízparthoz közeli részén található faházakban, azok két és több ágyas szobáiban (emeletes ágyakon) saját hálózsákban lesz, étkezés továbbra is vendéglátói egységben. A meghirdetett költségek
összege nem változik, az egy hetes Optimist képzés esetén 41400 Ft., Kalóz képzés esetén 45400 Ft. A 18-70 év közöttieknek üdülőhelyi díj címén további kb.
2400 Ft.-ot kell fizetniük.
A megváltozott helyszín mérete lehetővé, a távolságok pedig szükségessé teszik
a kerékpár használatát. Javasoljuk ezért, hogy akiknek a résztvevők között kerékpárja van, az a táborba hozza magával „alternativ sporteszközkénti” használatra.
Budapest, 2013. május 31.
VITORLÁS SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGE
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a 2013. évi Vitorlás Ifjúsági Táborok indításáról a gyermekek nyári
szünidejének hasznos eltöltése céljából.
A két Vitorlás Szakosztály – csoportonként max. 15-fővel – a gyermekek nyári szabadidejének
hasznos eltöltése, fizikai állapotuk erősítése, egészséges életmódjuk kialakítása, sport ismereteik
bővítése, állóképességük növelése érdekében elméleti és gyakorlati képzést nyújtó egy hetes
Vitorlás Táborokat tart Balatonakaliban a Balatontourist Strand-Holiday Kempingben (8243
Balatonakali Strand u 2. sz.). Az oktatás napi 6 órás foglalkozások keretében OPTIMIST és
KALÓZ vitorlás csónakokon történik
A vitorlás ifjúsági tábor ideje alatt a képzésen kívül, a gyermekek felügyeletét is ellátjuk.
A jelentkezés elfogadásához írásbeli szülői beleegyezésre és az úszástudás úszómesteri
igazolására van szükség, azoknál, akik még nem vettek részt táborainkon. A jelentkezés
elfogadása – a kötött létszám miatt – azok beérkezési sorrendjében történik!
1. OPTIMIST Vitorlás Ifjúsági Tábor:
Ebben a táborban kezdőként azok a 8-12 éves gyermekek vehetnek részt, akik jól tudnak úszni,
„víz biztosak”, önállóak, fegyelmezettek és érdeklődnek a vitorlás sport iránt.
Az OPTIMIST egyszemélyes vitorlás, amellyel rendszeres gyermekversenyeket rendeznek hazánkban és világszerte

Haladó képzést az OPTIMIST vezetői gyakorlatot korábban alapfokon már megszerzett 10-13
éves gyermekek részére szintén ugyanezen Vitorlás Ifjúsági Táborok keretében tartjuk.
A Vitorlás Ifjúsági Tábor ideje alatt biztosítjuk a résztvevők szükséges elméleti felkészítését a
Hajózási Szabályzatból, a Vitorlázás alapismereteiből, kötélmunkákból, valamint az OPTIMIST
vitorlás csónakokkal végzendő gyakorlati műveletekből, kezdőknél a jártassági-, haladóknál a
készség szintet elérve. A vitorlázáson kívül szabadidejükben és vitorlázásra alkalmatlan időjárás
esetén más sportolási lehetőségre is van lehetőség: úszás, kerékpározás, labdarúgás,
asztalitenisz, röplabda, tollas labda, kosarazás, stb.
Az OPTIMIST Vitorlás Ifjúsági Tábor időpontjai: június 23 – június 29.–ig (7 nap)
július 7.- 13.-ig

(7 nap).

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások költségtérítése: 12.000 Ft, amely - nyugta ellenében - a
jelentkezés elfogadásakor fizetendő be. A szállás bérelt lakókocsiban és sátrakban lesz (,saját
hálózsákban), a fő étkezések vendéglátó ipari egységben lesznek. A szállás és a teljes (reggeliebéd-vacsora) étkezés díja: 4.200 Ft/nap.
A jelentkezés kedd délutánokon telefonon (795-1999), vagy folyamatosan e-mail-ben
(ipmvitorlas@hotmail.com) történhet. A részvételi költségek rendezése a GKM SE Sportirodáján
(Budapest, V. József nádor tér 2-4. sz. félemelet 50. sz. szoba), a kitöltött JELENTKEZÉSI LAP és
– kezdőknél – az úszás igazolás egyidejű leadásával: folyamatosan, szintén kedd délutánokon
– a kötött szálláshely miatt – legkésőbb június 18.-án 14-18 óráig lehetséges.
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2. KALÓZ Vitorlás Ifjúsági Tábor:
Az OPTIMIST-ból már kinőtt, úszni tudó, fegyelmezett, sportot kedvelő 13-17 éves gyermekek,
de felnőttek részére is indítjuk a (versenyeken kétszemélyes) KALÓZ vitorlás csónak
vezetésére felkészítő elméleti és gyakorlati foglalkozásainkat. A 14. életévüket betöltött
résztvevők házi vizsgát is tehetnek a Hajózási Szabályzatból, a Vitorlázási alapismeretekből és
a KALÓZ vitorlás csónak gyakorlati vezetéséből, amit a hatóság követelményként támaszt.. A
kapott igazolás feljogosít a KALÓZ vitorlás csónak önálló vezetésére, a képzés pedig alapot ad
arra, hogy a vitorlás kishajó vezetői jogosítvány -18 éves kortól- könnyebben megszerezhető
legyen.
A KALÓZ oktatás időpontjai:

I. turnus:
II. turnus:

június 30.- július 6.-ig
július 14.–20.-ig

(7 nap)
(7 nap)

Az oktatás költségtérítése: 16.000 Ft. A szállás és a napi háromszori étkezés biztosítása
azonos az OPTIMIST Tábornál közöltekkel. A szállás és étkezés díja: 4.200 Ft/nap. A
JELENTKEZÉSI LAP leadása, a költségtérítés, a szállás-étkezés díjának befizetése, szintén a
GKM SE Sportirodán, kedd délutánokon, legkésőbb június 18.-án, 14-18 óráig lehetséges.
3. Az SE VITORLÁS SZAKOSZTÁLY tagjainak VITORLÁS IFJÚSÁGI TÁBORA:
A szakosztály tagjainak gyermekei és ifi tagjai, valamint a bázis minisztériumok dolgozóinak
gyermekei részére kedvezményesen tartunk vitorlás kezdő- és továbbképzést, illetve technikai-,
taktikai-, verseny gyakorlatokat mind OPTIMIST mind pedig KALÓZ vitorlás csónakokon. A
táborokba jelentkezhetnek mások is, akiknek ez az időpont jobban megfelel a részvételre, de
Ők az OPTIMIST, illetve a KALÓZ Vitorlás Ifjúsági Táboroknál feltüntetett díjat fizetik.
A tábor időpontja:

(OPTIMIST-KALÓZ

július 21.–27.-ig

(7 nap)

Az eszközök használatának költségtérítése kedvezményesen: 12.000 Ft. A szállás és étkezés
költségei, a jelentkezés és fizetési időpontok megegyeznek a 2. pontban leírtakkal.
4. EGYÉB KÉRDÉSEK:
+ az SE Vitorlás Szakosztály tagjainak és a bázis minisztériumok dolgozóinak gyermekei
valamennyi, korábbi turnusokban is kedvezményes költségtérítéssel vehetnek részt;
+ időpont problémák miatt a külön OPTIMIST és KALÓZ táborokban - kellő számú jelentkező
és szabad hely esetén - megoldható az egy turnuson belüli mindkét hajó típus oktatása;
+ a résztvevőknek a Vitorlás Ifjúsági Táborokban történő részvételét Oklevéllel ismerjük el:
+ a gyermekek a korábban megszerzett KALÓZ vitorlás csónak vezetésére jogosító
igazolványukat a gyakorlatra hozzák magukkal,
+ a táborokba történő oda- és visszautazás egyénileg történik, saját költségen, úgy, hogy a
résztvevők lehetőleg a kezdő nap délelőttjén legkésőbb 11 óráig leérjenek. A tábor az
utolsó napon EBÉDDEL záródik;
+ a gyermekek a TAJ számuk (kártyájuk) fotómásolatát hozzák magukkal
+ a kempingen kívüli mozgás csak csoportosan, kísérővel engedélyezett;

+ az oktatói kapacitás függvényében a kempingben nyaraló gyermekek részére is lehetővé
tesszük a hajók kezelése és a vitorlázás megismerése érdekében a teljes, vagy a rövidebb
idejű oktatásban való részvételt. Az időarányos napi foglalkozások költségtérítése OPTIMIST
hajónál 2000 Ft., KALÓZ esetében 3000 Ft., amely nyugta ellenében a helyszínen fizetendő.
+ a sporttáborhoz méltatlan magatartást tanúsítókat az oktatásból kizárjuk és hazaküldjük!
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