VERESEGYHÁZI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET
Tisztelt Szülők!

Idén is lesz edzőtábor!!

2019. JÚNIUS 22. szombat – 26. szerda között sikerült szállást foglalnunk Agárdon, a VVSI
vízparti Sportszállodájában! Eddig minden évben itt táboroztunk, nagy öröm számunkra,
hogy ez a hagyomány idén sem szakad meg.
Hogy is néz ki a program? Milyen lesz a tábor?
Reggel futással, gimnasztikával kezdjük a napot. Délelőtt és délután is lesz edzés.
Amit kérünk: judogi, papucs, melegítő, edzőpólók, futócipő, törölköző
Az edzések között lehet strandolni, játszani, pihenni, kikapcsolódni, horgászni.
Biztosan lesz vitorlázás, és hajókirándulás, biciklizés, és sárkányhajó túra a Madárrezervátumban.
Aki a tábort végigcsinálja, oklevelet kap munkája elismeréséül.
Maradék szabadidőnkben strandolás J A jó időt már megrendeltük…

Összefoglalva:
Helyszín:
Velencei-tavi Vízi Sportiskola, és Szabadidő Központ (VVSI)
2484 Agárd, Tópart u. 17.
Időpont:
2018. június 22-26.
A le-, és felutazás egyénileg történik. (Ajánlott útvonal: M7 autópálya, Székesfehérvár-Kelet,
Agárd lejárónál Agárd felé. A Velencei-tó táblánál balra lekanyarodni a tóparti útra, és a
VVSI táblánál befordulni. Parkolás a létesítmény előtt.)
Érkezés:
Elutazás:

2018. június 23. szombat
2017. június 27. szerda délelőtt

13.00- 14.00-ig.
12.00 óráig.

A tábor összköltsége: 55.000 Ft, mely magába foglalja:
- a szállást, a nagyszerűen felújított Sportszállóban, önálló folyosón, 4 ágyas,
fürdőszobás szobákban
- a napi háromszori étkezést – svédasztalos reggeli, meleg ebéd, és meleg vacsora
- a strand belépőt
amit kérünk: strandfelszerelés
- a vitorlázást
amit kérünk: sapka, naptej
- a hajókirándulást, biciklitúrát
amit kérünk: bicikli, sisak, kulacs
- az ágynemű használatot
- a tatami szállítást és
- az edzőterem (tornacsarnok) bérleti díját is.
A tábor területén büfé működik. Kispályás focipálya, kosárlabda pálya, asztali tenisz és
csocsó stb. is van (labdákat viszünk) és horgászási lehetőség J
Kérjük a tábori költség előlegét – 20.000 Ft/fő – 2018. március 20-ig a megszokott borítékos
befizetéssel, vagy átutalással rendezzétek. (Átutalásnál kérjük, tüntessétek fel a táborlakó
nevét.) Az előleg-fizetéssel egy időben kérjük, hogy a gyermekük adatait tartalmazó
nyilatkozatot töltsék ki – amely egyben a jelentkezési lap is -, és írják alá. A tábor kezdetéig
a táborlakó TAJ kártyájának számát, vagy fénymásolatát is kérjük. Köszönjük szépen!
Ha további információkra lenne szükségük, vagy kérdésük, kérésük van, kérjük, forduljanak
hozzánk bizalommal:
Ilyés Gyula: +36 20 928 7390

Ilyés – Dubecz Dorottya: +36 30 982 7759

A táborba iskoláskorú judokákat várunk sok szeretettel!

Tíz fő alatt a tábort nem tudjuk megtartani – jelentkezzetek!!!
www.judoedzo.hu

