
Időpont (hétfőtől-szombatig)
Első turnus 2013. június 16.-Június 21. Millenáris-Kisstadion
Reggel 8.00  - 17.00-ig

Második turnust is június 23-június 28.                        
Ajánlatunk egy, intenzív és sok tanulási lehetőséget magában rejtő gör-hokis tábor, ahol az
Inline hoki alapjaival ismertetünk meg. A hangsúly a játékon és a vidámságon van. 

A Táborban saját görkorcsolya felszerelés szükséges!

Mit nyújtunk a tábor résztvevőinek:

 Hat napos görhokitábor (teljes jéghoki felszerelésben) 

 Napi háromszori étkezés (péksüti, ebéd, uzsonna)

 Napi két görkori edzés, játék

 Uszoda

 Lőpad, fagolyó

 Házibajnokság.

 Szervezett szabadidő, pld. Görkoris kirándulás, fedezd fel a Városliget híres
épületeit. . 

Korcsoportok: (a táborba 14 év alatti gyerekek jelentkezését várjuk, de bárkit szívesen
látunk)

 U8, U10, U12, U14

Instruktorok (edzők)

Szajbert Krisztián   06-30-681-6446

Buzás Norbert             06-70-296-8789

Marton Tibor
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2014.



Hely és részvételi díj

 Millenáris

 Hat tanulási lehetőségben gazdag nap 22 500 Ft

 Fizetés  Kreisz Krisztinél vagy a helyszínen

Jelentkezés (turnusokat min. 20 fő esetén tudjuk megtartani)

Maximális csoportlétszám 30 fő (ha igény van rá, több csoportot indítunk turnusonként) 

Túljelentkezés esetén a jelentkezés a regisztráció sorrendjében történik 

Jelentkezés telefonon: 06-30-681-6446 (Szajbert Krisztián)

06-70-296-8789 (Buzás Norbert)

Vagy E-mailben: buzas32@gmail.com
(ide küldhetitek a kitöltött jelentkezési lapokat is)

Amennyiben további kérdésetek van

Telefon: 06-70-296-8789.

Részletesebb szakmai információ:
A képzés többrétegű, amely fizikai és technikai tevékenységekből tevődik össze. A képzés
sémája többek között az alábbiakat foglalja magába:

Pálya

Tudásszintnek megfelelő edzés képzett és tapasztalt instruktorok vezetésével. A koris edzés
témája elsősorban az egyéni technika képzésére irányul úgy, mint korcsolyázási technika,
ütőtechnika

Erőnlét

Specifikus erőnléti edzések tudásszinthez és életkorhoz igazítva. Például koordinációs
gyakorlatok, mozgékonyság, erő, aerob és anaerob edzések.

Szervezett szabadidő

Szervezett szabadidő pld. Kirándulás, fürdő vagy tenisz. (Figyelem! Ezek előzetes
programjavaslatok.)

Biztosítás

A táborban mindenki csak a saját felelősségére vehet részt, sérülés esetén a gyerekeket a TAJ
számukkal a helyi SZTK-ba visszük.

Minden közül legfontosabb: figyelj oda, hogy mindig legyél vidám és mosolyogj!!

mailto:buzas32@gmail.com


Név:____________________________________

Születési dátum:___________________________

Anyja neve:_______________________________

Telefonszám:______________________________

E-mail cím:________________________________

Taj szám:__________________________________

Jelentkezési lap
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