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SPORTTÁBOR 

2020. július 11 – 19.  Jászberény 

Tábor ideje: 
Érkezés:  2020. július 11. szombat 12 óráig  
Távozás:  2020. július 19. vasárnap (délelőtt még programokkal)  

Helyszín - elhelyezés:  

Zirzen Janka Kollégium  
5100 Jászberény, Rákóczi út 55.  
3 ágyas szobákban, mindegyikhez WC, zuhanyfülke, hűtőszekrény tartozik. 

A tábor díjában a szállás, a sportszolgáltatások, 4 uszoda belépő, a tábor biztosítási díja és az idegen-
forgalmi adó szerepel. Nem tartalmazza az étkezés és egyéb fakultatív programok árát. A 
részletes tervezett program leírását a következő oldalon találod. 

 Tábor teljes 
díja 

Első részlet 

2020. 04. 10-ig 

Második részlet 

2020. 05. 22-ig 

Felnőtt (2000. 01. 01. előtt született) 35.000 Ft/fő 18.000 Ft/fő 17.000 Ft/fő 

Fiatal (2000. 01. 01. és 2013. 12. 31. között született) 28.000 Ft/fő 14.000 Ft/fő 14.000 Ft/fő 

Gyermek (2014. 01. 01. és 2016. 12. 31. között született) 12.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 6.000 Ft/fő 

Baba (2017. 01. 01. után született) díjmentes, amennyiben ágyat nem vesz igénybe 

2 fő/szoba esetén szoba felár 20.000 Ft 10.000 Ft/szoba 10.000 Ft/szoba 

Lemondás esetén az előleget nem tudjuk visszatéríteni! 

A tábor korábbi résztvevői jelentkezés sorrendjében elsőbbséget élveznek! 

Jelentkezés online történik: https://eorykondi.hu/sporttabor,  

Fizetés: 

Átutalással: 10918001-00000047-06990003 (A közlemény rovatba kérjük add meg a jelentkezők 
nevét!) 

Étkezési lehetőség az Egyetem menzáján: 

- Hétvégén csak menü van, menü igényt kérjük a jelentkezési lapon jelezd! 
- Hétköznap a’la carte. 

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 

Várunk szeretettel sok mozgással, ugye idén is találkozunk: 

a Szervezők  
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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, ... 

 

 

A változás jogát fenntartjuk! 


