
SPORTTÁBOR 

2021. július 17 – 25.  Jászberény 

 

Kedves Sporttársaink, Barátaink! 

Minden körülmény ellenére, mi idén is készülünk a sporttáborra. Szeretnénk újra veletek együtt 

sportolni, találkozni, nevetgélni ezen a nyáron is, hiszen be kell pótolni a vírus helyzet miatt 

elmaradt tavalyi évet. A pandémia korlátozásait figyelembe véve szervezzük az idei tábort, és 

ehhez szeretnénk egy előzetes jelentkezést kérni március 31-ig, melyet a lentebb látható linkre 

kattintva értek el. A szálláshely limitáltságát tekintve jelentkezési sorrend alapján tudjuk kiadni a 

szobákat. A jelentkezéshez egyelőre nem kell befizetni semmit, a finanszírozásról a későbbiekben 

küldünk tájékoztatót. Várjuk szeretettel mozgást szerető régi és új sporttársainkat! 

 

Előzetes jelentkezés linkje: https://eorykondi.hu/sporttabor,  

 

Tábor ideje: 

Érkezés:  2021. július 17. szombat 12 óráig  

Távozás:  2021. július 25. vasárnap (délelőtt még programokkal)  

Helyszín - elhelyezés:  

Zirzen Janka Kollégium  

5100 Jászberény, Rákóczi út 55.  

3 ágyas szobákban, mindegyikhez WC, zuhanyfülke, hűtőszekrény tartozik. 

  

https://eorykondi.hu/sporttabor


 

 Tábor teljes díja 

Felnőtt (2001. 01. 01. előtt született) 35.000 Ft/fő 

Fiatal (2001. 01. 01. és 2014. 12. 31. között született) 28.000 Ft/fő 

Gyermek (2015. 01. 01. és 2017. 12. 31. között 

született) 

12.500 Ft/fő 

Baba (2018. 01. 01. után született) díjmentes, amennyiben ágyat nem 

vesz igénybe 

2 fő/szoba esetén szoba felár 20.000 Ft 

 

A tábor korábbi résztvevői jelentkezés sorrendjében elsőbbséget élveznek! 

A tábor díjában a szállás, a sportszolgáltatások, 4 uszoda belépő, a tábor biztosítási díja és az 

idegenforgalmi adó szerepel. Nem tartalmazza az étkezés és egyéb fakultatív programok árát. A 

részletes tervezett program leírását a következő oldalon találod. 

A tábor meghirdetett feltételei teljes részvételre vonatkoznak. Amennyiben tisztázandó kérdésed 

van, azt kérlek jelezd Pardi Rózsának az egyesület e-mail címén: 

eorykondi.egyesulet@gmail.com 

Bízunk benne, hogy a körülmények nyárra megenyhülnek és újra találkozhatunk. 

Várunk szeretettel, sok mozgással! Ugye idén is találkozunk! 

a Szervezők  

 

  

mailto:eorykondi.egyesulet@gmail.com


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, sportos délelőtt. 

A tervezett csapatversenyek: foci, kosárlabda, röplabda, úszás, szivacstenisz, 

ping-pong, atlétika, tollas, sorversenyek stb. 

 

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, strand ... 

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
 

 


