A tábor díja:
A színes öves gyermekek és a felnőttek edzőtábori díja
60.000 Ft. A tábor díja a szállás, étkezés, tornaterembérlés,
tábori póló és az edzések díjait tartalmazza. (+IFA/+18 felett)
A fenti díjon felül fizetendő az övvizsga díj (fehér övre és
fekete csíkokra vizsgázóknak 3.000 Ft, színes övre
vizsgázóknak 3.000 Ft, barna övre vizsgázóknál 8.000 Ft),
valamint az egyéni, illetve csoportos utazás költsége.
A tábor díjának fizetése:
A táborok díja részletekben fizethető. A foglaló 10.000 Ft/fő,
amit 2021. április 23.-ig kérünk befizetni. A második részlet
befizetési határideje: 2021. május 20.
A fennmaradó összeg a táborban, a helyszínen fizetendő.
Jelentkezés:
A táborra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével
és 10.000 Ft foglaló befizetésével lehet. A foglaló betegség és
egyéb okból történő lemondás esetén nem visszatéríthető, de
egy a táborra nem jelentkezett Tűzmadár SE-s gyermekre
vagy felnőttre átruházható.
A táborhely lefoglalása miatt jelentkezési határidőt kell
szabnunk. Jelentkezési határidő: 2021. április 23.
Kérjük ennek betartását!
További információ:
További információ az edzőktől Szőcs Attila: 0670-596-3367,
Szük István 0620-2364-030 telefonszámon.

Szeretettel várunk mindenkit!
Szőcs Attila 5.dan
vezetőedző

Szük István 3.dan
edző

Nyári karate edzőtábor 2021

Kedves Karatékák! Kedves Szülők!
Szeretettel meghívjuk
a színes öves gyermekeket és felnőtt karatésainkat
a Tűzmadár SE 2021. évi nyári karate edzőtáborára.
Színes öves karatésaink táborának időpontja:
2021. júl. 26. – aug. 1. (hétfő - vasárnap)!

7 nap / 6 éj

A tábor helye:
Táborunkat a Balatonnál, Fonyódon rendezzük, szállást a Tóth
Villa Vendégházban foglalunk. A tábor címe: 8640 Fonyód,
Bartók Béla u. 58. Honlapja: www.tothvilla.hu

Edzések:
Az edzőtáborban napi egy 2-3 órás edzésen veszünk részt, és
a kondíció javítására – mint minden évben – délután futjuk a
kilátót. (Majd szabadon gyakorlás.) ☺
Övvizsga:
Táborunkat övvizsgával zárjuk. Övvizsgát tehet, aki az
elvárásoknak megfelel, és akinek a vizsgát – felkészültsége
alapján – az edzője javasolja.
Az övvizsga időpontja:
Egységesen: 2021. július 30. (péntek) 10 órától
Az övvizsgát az iskola tornatermében tartjuk, a Tűzmadár SE
tagjai, valamint a tábori résztvevők hozzátartozói számára
nyilvánosak,
szeretettel
várjuk
a
kedves
szülőket,
érdeklődőket.
Felügyelet:
• A színes öves gyermekek felügyeletét Szőcs Attila
vezetőedző és a felnőttek látják el.

Utazás:
Az utazást személygépkocsikkal oldjuk meg. Kérjük, hogy a
jelentkezési lapon jelöljétek, kértek-e ebben segítséget, vagy
tudtok-e segítséget nyújtani. A karatékákat 10 és 11 óra
között várjuk a táborba.
Szállás:
A gyermekek és felnőttek elszállásolása három-, négyágyas
szobákban történik. A szobák egy részéhez saját fürdőszoba,
másik részéhez kulturált közös fürdőhelyiségek tartoznak.
IFA: 360 Ft/fő/éj (18 év felett)
Étkezés:
A napi háromszori étkezés az üdülő ebédlőjében biztosított.
Az ebéd és vacsora minden esetben meleg étel.

Kapcsolattartás:
A táborban a 0670-596-3367-es (Szőcs Attila) számon
leszünk elérhetőek. A táborba mobil telefon hozható, de azt a
gyerekek nem tarthatják maguknál, napközben az edzőknél,
este 19 és 20 óra között a gyermekeknél lesznek. A
programok zavartalansága érdekében kérjük, hogy ekkor
hívják a gyermekeket.
Szükséges felszerelés:
A ruhanemű mellett a táborba strandoláshoz szükséges
felszerelést, nem úszóknak karúszót, karate felszerelést,
valamint a szabadtéri edzésekhez kényelmes edzőcipőt
szükséges hozni.
A táborba orvosi igazolás, valamint diákigazolvány ajánlott
és TAJ kártya másolat szükséges!

