VÍZMŰVEK SK TÁBOR
Mit is kap a gyermek a tábordíjért cserébe?:
-

napi háromszori étkezést (tízórait – péksütemény, délben főtt ételt - bőséges, uzsonnát –
gyümölcs, péksütemény
sok-sok mókát és munkát
szakmai segítséget, képzett, gyakorlott edzőktől, akiknek nem ez lesz az első táboruk
kulturált, nívós helyszínt
mindenre kiterjedő figyelmet

Mikor vannak ezek a táborok?:
2018. június 25-29., 2018. július 23-27., 2018. augusztus 13-17., 2018. augusztus 27-31.
Ki tartja az edzéseket, foglalkozásokat?:
A Vízművek SK és az ÚTSE szakosztályok edzői, akik elkötelezték magukat a minőségi utánpótlás
nevelés felé. Segítségükre az ő játékosaik és játékosból edzőkké vált tanítványaik lesznek, akik
szintén a versenysport irányában szándékoznak haladni.
Korányi László – 25 éves edzői múlttal, számtalan magyar bajnok játékossal, akik a felnőtt
mezőnyben is hosszú ideje helytállnak.
Keszthelyi Melinda – több mint 20 éves edzői háttérrel, korábbi amerikai ifi válogatott edzője, a
Vízművek SK szakosztályvezetője, a felnőtt csapat szakvezetője.
Zsembery Norbert – még aktív játékos, de már TF edzőképzésre járó fiatalember, jelenleg aktív
segítője több klubnak is.
Kálfalvy Dániel – többszörös magyar bajnok, aktív játékos, aki szintén az edzői pálya felé kacsingat
Vida Alexandra – ő is aktív játékos (nem mellesleg egy tündéri nőszemély) a gyerekek nagy
kedvence, a kislányok őrzőangyala, akik oda-vissza vannak érte és ő is edzői segítség

Életkori megkötés?: 8-9 évestől max. 18 éves korig
Mit hozzunk magunkkal?:
-

olyan felszerelést (váltócipő kötelező a teremben) amiben kényelmesen tud mozogni a
gyermek
bőséges folyadékot (vagy pénzt a büfében való vásárláshoz), mert a teremben meleg van –
napi 1,5-2 liter szükséges
ütőt, labdát mi adunk, arra nincs szükség, de lehet hozni

Milyen a helyszín?:
A tollascsarnok.hu oldalon szerezhetnek benyomást a helyszínről. Egyébként zárt telepen van, ahol
biztosan nem tudnak a gyerekek az utcára bóklászni és biztonságban vannak.
Hogyan tudok jelentkezni?:
Írásban, email-en, Keszthelyi Melinda: melinda422@gmail.com. Ide kérjük elküldeni a kitöltött
jelentkezési lapot, a hét, vagy hetek megjelölésével.
A tábor díja:
20.000.-Ft/fő/hét
Hogyan kell fizetni?:
A jelentkezést mindaddig nem tekintjük véglegesnek, amíg a foglalóként működő előleget be nem
fizetik. Erre minden táborkezdés előtti hét szerdáig van lehetőség. Arra, kérjük ügyeljenek hogy a
létszám korlátozott (max. 30 fő) és a jelentkezési lap elküldése még nem jelent automatikusan
részvételt! Fizetés csak a helyszínen lehetséges, átutalásra nincs mód.
Egyebek:
-

-

Minden tábor hétfőtől, péntekig tart, naponta 9-16 óráig. Viszont a csarnok nyitva tartása
lehetővé teszi a korábbi érkezést (munkahely kímélési szándékkal) és nem esünk kétségbe,
ha nem pont 16 órakor viszik el a gyermeket!
Tudásszint alapján fogunk velük foglalkozni, így bármilyen szinten is van a gyermek, meg
fogja találni a megfelelő csoportját.
Kérjük, hogy jelezzék, ha bármire érzékeny a gyermek, hogy alkalmazkodni tudjunk.
Ha nem válaszoltunk volna a kérdéseikre, vagy mást is megkérdeznének: 06-30-645-27-13
Korányi László (csak ezekkel a hetekkel kapcsolatban várjuk a kérdéseket)

Mindenkit szeretettel várunk: a táborszervezők

