
Tisztelt szülők, kedves gyerekek! 

2019. április 5-én, pénteken a Cyberjump trambulin parkba szervezünk programot, 

ahová szeretettel várjuk az általános és középiskolás gyermekeket. 

 Az ETO park területén lévő trambulinparkban 2 órát fogunk tölteni. 

 Ott lehetőségünk lesz kényelmes, sportos ruhába átöltözni. 

A trambulin park területére ételt, italt bevinni nem szabad, de az ott található büfében 

szendvicsek, hot-dog, pogácsa, üdítő vásárolható.  

Részvételi díj (útiköltség, belépő): 5.000 Ft/fő.  

Ez tartalmazza a belépőt (3.000 Ft) és buszköltséget. A trambulin parkban speciális 

trambulinzokni használata kötelező, akinek még nincs, a helyszínen tud vásárolni. 

Ennek ára: 500 Ft. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 28. (csütörtök) 

Indulás: április 5-én, 15.00 órakor  

Fertőszentmiklós, templom melletti buszmegállóból 

Várható érkezés: 20.30 óra 

További információ: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 

Horváthné Ábrahám Eszter 20/543 6141      

                  Ácsné Polgár Éva 20/412 1488                 

Tarts velünk, és add le ezt a jelentkezési lapot a Család- és Gyermekjóléti  

Szolgálat irodájában, a Szabadidőközpontban vagy a Könyvtárban! 
Kérjük a jelentkezési lappal együtt a részvételi díjat is befizetni.  

A jelentkezéseket korlátozott számban tudjuk fogadni.  

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

Engedélyezem, hogy gyermekem (név, osztály) 

……………………………………………………… részt vegyen a programon. 

Gyermek születési ideje: …………………………………………. 

Szülő elérhetősége: Név:……….………………………………………………………. 

                                      Lakcím: ………………………………………………………..….. 

                             Szülő telefonszáma:…………………………………………….… 

………………………………………………….. 

szülő aláírása 
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