Felnőtt Amatőr Tollaslabda Edzőtábor
Horvátországban
Az edzőtábor időpontja:

2019. július 21 – július 28.
A jelentkezésnek nem feltétele a tollaslabda előélet vagy a sport
múlt, kezdők és haladók is jöhetnek. Helyet biztosítani a jelentkezési
űrlap kitöltésének és a foglaló befizetésének sorrendjében tudunk.
A jelentkezési űrlap kitöltése egyúttal a tábori szabályok elfogadását is jelenti. Maximum 8 jelentkezőt tudunk fogadni.
Az edzések helye:
51211 Matulji Rukavac 70, Horvátország
Részvételi díj:
145 000 Ft / fő
Amennyiben a jelentkezés és a foglaló befizetése 2018. június 1. után történik,akkor 20000 Ft-os késői
regisztrációs díjat számolunk fel.
A részvételi díjból és a foglalóból visszatéríteni egy vagy több napos hiányzás esetén sem áll módunkban!
A részvételi díj tartalmazza a 60 000 Ft foglalót és a tábor összes költségét (edzések, szállás, ebéd,vacsora, tábori póló)
Az utazás önállóan történik, szükség esetén segítünk a megoldásában.
Jelentkezés:
A táborba helyet foglalni a jelentkezési kérdőív kitöltésével és a 60 000 Ft foglaló személyes befizetésével lehet
a tábor kezdete előtt legkésőbb két héttel ( http://www.trollas.se/horvattabor/).
A tábori program:
A napi program kétszer két óra tollaslabda edzés köré szerveződik,
(szerdai napon délután nincs edzés) amely bemelegítést, oktatást, játékot
és levezetést foglal magába. 3 pálya áll rendelkezésre a táborozóknak.
Minden edzés toll labdával történik. A szombati napon városnézésre és
pihenésre van lehetőség.
Érkezés:
A szállásra való érkezés 2019.07.21-én vasárnap 14:00 után történik.
Szállás:
A szállás helyi apartman házakban történik, ezért pontos helyszínről érdeklődni csak később lehet (a játékosok
beosztása után). Minden apartman rendelkezik légkondicionálóval.
Egyéb tudnivalók:
Az egyéb egészségügyi problémákat és odafigyelést igénylő veszélyforrásokat és a teendőket (pl. fáradékonyság,
gyógyszerszedés, ételallergia, stb …) a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni. A jelentkezés és a tábor kezdete
között felmerülő gondokat kérjük személyesen jelezni.
Reméljük, hogy a fenti információk és óvintézkedések segítenek abban, hogy mindenki számára élvezetes, hasznos
és emlékezetes tábort tudjunk rendezni!
Bármilyen további kérdésben tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken
Rusvai Péter szervezőtől:
E-mail-ben: rusvaipeter@gmail.com
Telefonon: 06-30-360-21-68

