Eőry-Kondi Egyesület

SPORTTÁBOR
2018. július 14 – 22. Jászberény
Tábor ideje:
Érkezés:
Távozás:

2018. július 14. szombat 12 óráig
2018. július 22. vasárnap (délelőtt még programokkal)

Helyszín - elhelyezés:
Zirzen Janka Kollégium https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok/kollegiumok/jaszbereny-zirzen-janka-kollegium
5100 Jászberény, Rákóczi út 55.
3 ágyas szobákban, mindegyikhez WC, zuhanyfülke, hűtőszekrény tartozik.
A tábor díjában a szállás, a sportszolgáltatások, 4 uszoda belépő és a tábor biztosítási díja szerepel.
Nem tartalmazza az étkezés és egyéb fakultatív programok árát. A részletes program
leírását a következő oldalon találod.
Tábor teljes
díja

Első részlet
2018. 03. 31-ig

Második részlet
2018. 05. 15-ig

Felnőtt (1998. 01. 01. előtt született)

34.000 Ft/fő

17.000 Ft/fő

17.000 Ft/fő

Fiatal (1998. 01. 01. és 2011. 12. 31. között született)

28.000 Ft/fő

14.000 Ft/fő

14.000 Ft/fő

Gyermek (2012. 01. 01. és 2014. 12. 31. között született)

12.500 Ft/fő

6.500 Ft/fő

6.000 Ft/fő

Baba (2015. 01. 01. után született)
2 fő/szoba esetén szoba felár

díjmentes, amennyiben ágyat nem vesz igénybe
17.000 Ft

8.500 Ft/szoba 8.500 Ft/szoba

Lemondás esetén az előleget nem tudjuk visszatéríteni!
Az első befizetési határidőig a tábor tavalyi résztvevői elsőbbséget élveznek!
A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel, ne felejtkezz meg a jelentkezésről! Ha április 15-e után
derül ki, hogy jönnél a táborba, befizetés előtt feltétlenül érdeklődj, hogy van-e még szabad hely!

Befizetni készpénzben, vagy átutalással lehet:
Átutalással: 10918001-00000047-06990003 (A közlemény rovatba kérjük a táborlakó nevét!)
 Készpénzben: Ütő Piroskánál
telefonon: csütörtök 20-21 óra között a +36 1 331-7656 számon, vagy
email-ben utopia@t-online.hu



Jelentkezés az első részlet befizetésével történik. Aki átutalással fizet, az email-ben erősítse meg
jelentkezését, adja meg a résztvevők nevét és születési évét. E-mail: pardi.rozsa@gmail.com
Étkezési lehetőség:
Az egyetemi átszervezések miatt az étkezési lehetőség biztosítása folyamatban van. Részletekkel április
végén tudunk szolgálni.
Várunk szeretettel sok mozgással, ugye idén is találkozunk:
a Szervezők

Eőry-Kondi Egyesület

A tábor tervezett programja:
Reggel és délelőtt:
Reggeli ébresztő, bemelegítő mozgások: reggeli torna, chi-kung, szivacstenisz
Csapatversenyek, játékok ifi, junior és felnőtt férfi-nő csoportokban. Miniknek játékos délelőtt.
Női

Férfi

Junior

Ifi 1

Ifi 2

vasárnap

Sorverseny

Lábtenisz

Szivacstenisz

Sorverseny

Sorverseny

hétfő

33-as

Kosárlabda

Lábtenisz/33as

Labdajátékok

Atlétika

kedd

Úszás

Úszás

Úszás

Úszás

Úszás

szerda

Kosárlabda

Szivacstenisz

Kosárlabda

Biciklis ügyességi

Labdajátékok

csütörtök

Zagyva menti
Zagyva menti
teljesítménytúra teljesítménytúra

Tollas
verseny

Zagyva menti
Zagyva menti
teljesítménytúra teljesítménytúra

péntek

Szivacstenisz

Futsall

Labdarugás

Foci

Futsall

szombat

Röplabda Ping-pong

Röplabda Ping-pong

Röplabda Ping-pong

Atlétika

Bicikli ügyességi

Délután:
Gerinctorna, női zenés-, férfi kondicionáló torna, ifi tornák, brutál kondi, jóga, röplabda és
kosárlabda suli, öröm kosár/röpi
További lehetőség (fakultatív):
Tenisz, masszázs, borkostoló, ...
+ Szervezés alatt egy izgalmas meglepi, amit csak akkor árulunk el, ha már teljesen biztos. A
biztos az, hogy ilyen még nem volt. 😊
A LÉNYEG, HOGY ÚJRA AZ EŐRY-KONDI FANTASZTIKUS KÖZÖSSÉGÉBEN
SPORTOLHATUNK, TÖLTHETÜNK EGYÜTT EGY BŐ HETET!!
A változás jogát fenntartjuk!

