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Kezdő Vívó Napközis tábor!

Turnusok: július 20-24
   július 27-31
   augusztus 3-7

Helyszín: Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola

Napi két foglalkozás, délelőtt egy általános koordináció és kondicionális
fejlesztés, délután pedig ismerkedés a vívással, alapok elsajátítása, 
valamint a vívás kipróbálása. Közötte szabadidős programok.

Várjuk a 6-12 éves �úk és lányok jelentkezését!

Részvételi díj: 25.000 Ft/ hét (testvéreknél 35.000 Ft/hét)

Ami tartalmazza a teljes felszerelések biztosítását, valamint napi egy ebédet és
uzsonnát a Retro menzán.   

Jelentkezés: szfvarivse@gmail.com

További információért érdeklődjön: +36702963090 (Mórocz Balázs edző)

Minden nap 8-16 óráig
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Napközis                 
        Focitábor 
              a Katlanban 
és a gárdonyi iskolában 
Időpont: 2020.július 13-17 

5 nap, hétfő-péntek 

Naponta 8.00-18.00 óra 

Résztvevők: 8-13 évesek 

3 korcsoportban 

Program: napi 2 edzés, sok játékkal, 
strandolás, kerékpáros kirándulások. 

Ár: 25.000 Ft 

Részletek: vtekgardony.hu 

Információ: 06 20 980 61 81 

                      vt.eletmodklub@gmail.com 
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L E O  T O L S T O Y

Nyár végi triatlon tábor a 
Family TRI-vel

"Ha eljönnél a Family TRI nyári táborába,
Egy kis munka, és  sok kacagás várna.

Úszás, futás, bicikli,
Ez a triatlon a tuti.

Ha tetszik az ötlet, és el akarsz jönni
valamelyik hétre,

Jókedvet, élményeket és csapatmunkát kapsz
cserébe."

(sportolóink tollából )
Időpontok: 2020.08 10-14.

                                2020.08.24-28.                               
                         Ár:  22. 000  Ft/hét                           

Jelentkezés, és bővebb információ:
familytri2017@gmail.com

Szőke Marianna: +36 20 420 7408
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Alba Bianca Tenis Club – Több, mint Tenisz Kft. – Tenisart Bt. 
2020. június 15 – 2020. augusztus 28-ig hetente induló 

NYÁRI TÁBORAI 
a VIDEOTON Pozsonyi úti pályáin, 6-18 éves lányok és fiúk, kezdők 

és haladók részére 
 

Programjaink kezdők és haladók részére: 
08:00-tól Gyülekezés 
09:00 – 10:00-ig Bemelegítő játékos gyakorlatok 
10:00 – 11:30-ig Teniszedzés 
12:00 – 13:00-ig Ebéd 
13:00 – 14:00-ig Tenisztörténet, elméleti oktatás, játékok 
14:00 – 15:30-ig Teniszedzés 
15:30 – 17:00-ig Távozás 
Ellátás: 
Tízórai, ebéd 
 
A kezdők oktatása a legmodernebb, nemzetközi Play and Stay 
módszerrel történik. A módszer lényege: háromfokozatú oktatás, 
piros, narancs, zöld szint. A különböző puhaságú labdák, a 
pályaméretek, a fokozatosság elve alapján biztosítják, hogy a kezdő 
gyerekek a leghatékonyabb módon ismerkedjenek meg a játékkal. A 
speciális puhaságú labdák használatával a gyerekeknek több idejük 
van az előkészítésre, jobban tudják kontrollálni az ütéseket, így a 
játék élvezetesebbé, szórakoztatóbbá válik a kezdetektől fogva. 
Oktatjuk a tenisz középszintű ismereteit. A gyerekek megtanulják a 
tenyeres, a fonák ütést, röptét, az adogatást, pörgetést, nyesést. 

A tenisztáborban való részvétel feltétele szülői nyilatkozat 
bemutatása, hogy a gyermek egészséges és sporttáborba mehet. 

A tábor díja: 25.000,- Ft/hét 
Kedvezmény: testvérek esetén 10 % 

 
Jelentkezés: 
 

Alba Bianca Tennis Club 
+36-20-942-0932 

biancatenisz@t-online.hu 
www.albabiancatc.eu 
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