
 

Vitorlázás alapszintű ismeretek oktatása 
Vitorlás szakkör indítása  

Balatonfüred Általános iskolás tanulói részére 
 
Balatonfüred város Önkormányzata, a Magyar Vitorlás Szövetség, és a Balatonfüredi          
Yacht Club közös szervezésében Vitorlás Szakköri foglalkozásokat indít a város          
általános iskolás tanulói részére a 2019/2020 tanév 1. félévében 
Jelentkezési feltételek: 

- 8 – 10 éves gyermekek jelentkezését várjuk  
- Vízbiztos úszás tudás 
- Az életkornak megfelelő értelmi és fizikai képességek 
- A tanuló osztályfőnökének támogatása/engedélye 
- A szülő írásos igazolása a gyermek vitorlás szakköri alkalmasságára 
- A jelentkezéssel egyidejű tanfolyami díj (10,000 FT/hó) befizetése 

Az oktatás rendje: 
- Őszi időszak: 2019. szeptember 09. – október 30. 

                  Hetente 2 x 3 óra vízi foglalkozás: Hétfő, Szerda, 15:00 – 18:00 
- Téli időszak: 2019. november 5. – 2020. március 28. 

Hetente: 2 x 1,5 óra uszodai, vagy tornatermi edzés 
               Január – február: 2 x 3 óra síoktatás Eplényben 
Havonta egy nap Vitorlás Hétvége: közös túra, elmélet, játék 
Sítábor: 2020. febr 4. – 9.   Ausztria, Lackenhof 

-  A gyermekek részére mentőmellényt, hajókat, és a biztonságos oktatáshoz  
   szükséges eszközöket, valamint a szakmai munkát és a pedagógiai  
   felügyeletet adó szakembereket biztosítjuk. 
-  A vízi oktatás helyszíne: Balatonfüredi Yacht Club Vitorlás telep (BYC) 
                                            8230 Balatonfüred        Zákonyi F. u 2. 
-  A vízi foglalkozások helyszínére a gyerekeket az iskolákból az oktatást  
    vezető pedagógus szállítja mikrobusszal. 
-  A szakköri program vezetője: Sigmond András vitorlás mesteredző,  

                                             testnevelő tanár 
-   Az oktatás 2019. szeptember 9. – től  indul 
Jelentkezés és érdeklődés: 
A Balatonfüredi Yacht Club honlapjáról (WWW.byc.hu) letölthető, - vagy a          
gyermekek osztályfőnökétől kapható jelentkezési lap kitöltésével lehetséges,       
2019. szeptember 9. - ig 

Szeptember 9. – én 17:00 órától a BYC Club szobában nyilt napot tartunk, az               
érdeklődő gyermekek és szüleik részére, ahol bővebb információt adunk a program           
részleteiről. 
Érdeklődni, és jelentkezni lehet: 
Horváth Eszter (BYC Iroda vezető) + 36709408400,  horvath.eszter@byc.hu 
                        - vagy a foglalkozásokat vezető szakvezetőtől személyesen 
                           Sigmond  András: + 36707798400, gibasailing@gmail.com adunk. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

                                                                                      Böröcz István,  BYC Sportigazgató 
  
 
                                           Jelentkezési lap 

Balatonfüred Általános Iskolás tanulói részére 
Vitorlázás, alapszintű szakköri tanfolyamára 

2019 – 2020 tanév 1. félév: Szeptember 9 – December 20. 
 
 
Tanuló neve 

 
 

 
Születési dátum 

 

 
Lakcím 

 

 
Iskola, osztály 

 

Osztályfőnök neve 
         Telefon száma 

 
 

Szülők adatai:  - 1 
Név, telefonszám, e-mail 

 
 
 

Szülők adatai:  - 2 
Név, telefonszám, e-mail 

 
 
  

Egyéb, a tanuló szakköri 
részvételét érintő 
megjegyzés 
pl.  gyógyszerek, allergia…..  

 

Szülő igazolása a gyermek 
vitorlás szakköri 
alkalmasságáról 
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