Tisztelt Szülők, kedves Játékosok!
A www.kelensc.hu weboldalunkon tájékozódhattok a „Rólunk” menü alatt lévő
adatvédelmi tájékoztatóról, pálya használatáról és szabályairól, kérjük, olvassátok el!

Képzési díjakkal kapcsolatos információk
Képzési
díj/hó

Éves egyszeri
játékengedély díj
(augusztusban /
szeptemberben)

Tipegő csoport ’17 (szülő-gyermek foglalkozás) heti 1 alkalom)

8 000 Ft

-

U6 - ’2016-os fiú és ’2015-ös leány gyermek

9 000 Ft

3 500 Ft

U7 – ’2015-ös fiú és ’2014-es leány gyermek

9 000 Ft

3 500 Ft

U6-U7 Kiemelt foglalkozás
Testvérkedvezmény (kisebbik testvérre érvényesíthető)
Alapdíj (ha valakinél hosszabb hiányzás alakul ki)

5 500 Ft
2 000 Ft

-

Ovi szekció

Várható
edzésidőpont
Kedd
15:15-16:00
Kedd, csütörtök
16:00-17:00
Kedd, csütörtök
17:00-18:00
Péntek
16:30-18:00

-

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy a képzési díjak 2021. szeptemberétől 2022. júliusig egységesen, teljes havi díjat jelentenek minden
korosztály számára. A nyáron jelentkező játékosoknak az augusztusi foglalkozások ingyenesek. Egyéb kedvezmény, illetve kérelem elbírálástól
függően lehetséges. Erről érdeklődni az irodában lehet.

Képzési díj befizetése
utalással
Kelen Sport Club
OTP Bank 11711041-20963631
Közlemény: Gyermek neve, Korosztálya (Tipegők/U6/U7), mely hónapra fizet
Éves játékengedély díj közleményben megjelölés: Gyermek neve, Korosztálya JE
Befizetési határidő: adott hónap 15-e. (pl. szeptember hónap rendezése 2021.09.15-éig)
Kérdés esetén forduljon vezetőedzőjéhez, egyéb kérdés esetén az Ovi szekció vezetőhöz
Görög Emília Aténé

Ovi szekció vezető

36 (70) 945-37-66

gorog.emilia.atene@kelensc.hu

Leigazoláshoz szükséges dokumentumok (5 éves kortól!) kérnénk e-mailben eljuttatni a következő címre:
videkigabor@gmail.com (másolatba: nandori.imre@kelensc.hu, gorog.emilia.atene@kelensc.hu )
-

fotó
születési anyakönyvi kivonat
személyigazolvány vagy útlevél
3500 ft éves egyszeri játékengedély díj (utalással)

Sportorvosi vizsgálat: 2021.08.01. Kelen SC Sporttelep (kb. 4000-4500ft/gyermek)
Jelentkezés: gorog.emilia.atene@kelensc.hu „Sportorvoshoz jelentkezem” közleménnyel, Név,

Korosztály megjelölésével. Amit vinni kell: TAJ, nyilatkozat, amit a jelentkezőknek kiküldünk, sportorvosi
hátlap (Amit leigazolás után a vezetőedzőtől kell majd elkérni a sportorvosi vizsgálatra).
Egyénileg is intézhető: www.osei.hu (be kell regisztrálni, majd időpontot foglalni, minden más ua.)

FB oldalunk: Kelen SC Ovifoci
Web: www.kelensc.hu

