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Kedves karatésok és szülők!

Örülök, hogy a karantén után el tudtuk kezdeni az edzéseket.

Néhányan már jelezték is, hogy szeretnének jönni az edzőtáborokba.

Egy éve készülünk az övvizsgákra, ezért mivel a Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú rendelete

megengedi az edzőtáborokat, ezért megrendezzük a nyári táborunkat.

A rendelet szerint az ország teljes területén az edzések beindulhatnak, és a rendelet

értelmében edzőtáborok is megtarthatóak. Viszont figyelni kell a fertőtlenítési lehetőségek

maximális igénybevételére úgy az edzéseken, mint az edzőtáborban.

1. Délegyháza:

Délegyháza – Ált. Isk. Tornacsarnok (július 27. - július 31. péntek)

A tábor napközis tábor. Naponta 9-17-ig tart a tábor.

A tábor ára: 25 000 Ft. Az ár tartalmazza az étkezéseket (tízórai, ebéd, uzsonna), edzéseket,

és a programokat. Az edzőtáborban, ha egy családból ketten vagy többen érkeznek, a tábor
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árából 1.500Ft /fő a kedvezmény. Vizsga lesz Délegyházán narancssárga, kék és citromsárga

övekre. A táborhoz érvényes karate igazolvány szükséges: benne a 20120 évi tagsági

bélyegekkel, ami 8.000 Ft, ha még nem fizetted be.

Jelentkezni lehet július 24-ig 10.000 Ft előleggel edzésen vagy utalással.

2. Szentendre:

Szentendre Pap Sziget Kemping (augusztus 11. kedd– augusztus 15. szombat)

Beérkezés kedden 10.00-ig. Elutazás szombaton 13.00-kor.

Vizsga lesz Szentendrén narancssárga, kék, citromsárga és zöld övekre.

A tábor faházas tábor, kulturált elhelyezéssel, étkezéssel, úszómedencével és új Fitness

parkkal.

A tábor 5 napos, ára: 34.000 Ft. Akik csak edzeni jönnek napközben, azoknak. 31.000 Ft. Ha

egy családból ketten vagy többen érkeznek, a tábor árából 1.500Ft /fő a kedvezmény. A napi

látogatóknak, akik a kempingben maradnak, belépőt kell venni a recepción.

Az ár tartalmazza: szállást, napi 3x étkezést (reggeli, ebéd, vacsora), az edzéseket, medence

használatot, kemping díjat, programokat.

Jelentkezni lehet augusztus 08. 04-ig előleggel edzésen vagy utalással.

Kérem, hogy aki szeretne jönni valamelyik táborokba, június végéig jelezze felém, illetve

szíveskedjen az előleget, 10.000 Ft-ot befizetni vagy elutalni az egyesület számlájára:

Délegyházi Karate Sportegyesület

51700210-10201989-00000000

Sok szeretettel várunk titeket az edzéseken és a táborban!

Sensei Marossy Károly

06207751659
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