
 

 
 

 
 

 
 

     1.TURNUS TÁBOR IDŐPONTJA: 2021. június 16. - 20. 
 
Idén is szervezünk nyári edzőtábort ahol az éves munkánkat összefoglalhatjuk. 
Ezen kívül a tanítványainknak lehetősége nyílik arra, hogy jobban megismerjék egymást, barátságokat 
kössenek, illetve közösen éljenek át kalandokat, és olyan edzéseket amelyeket évközben az egy órás 
edzésidőben nem tudunk megvalósítani. Ez a tábor a kisgyerekeknek való. 5 éves kortól 10 éves korig, fehér 
narancs kék és piros öveseknek. Ide várjuk az ovisainkat, kicsiket és a kezdőket. Sok-sok játékkal, készülünk. 
Egész nap irányított fog-lakozásokkal igyekszünk lekötni a gyerekek idejét. Ideális első „ottalvós” tábor 
azoknak, akik még soha nem táboroztak. 
 

Aki nem tudja gyermekét melyik táborba küldje kérem beszéljen velünk   
 

TÁBOR CÍME: Bogács,Jurtakert, Fürdő út 6. – Itt volt a tavaszi tábor is  
140km-re Budapesttől , -  a termálfürdő területén, saját medencével 

 

PROGRAMOK: TERMÉSZETESEN napi 2 db KARATE EDZÉS – a közeli iskola tornatermében,  
DE SOK-SOK JÁTÉK, SZÁMHÁBORÚ, FOCI, KIDOBÓS,  RÓKAVADÁSZAT, 
VICCES VETÉLKEDŐK, SORVERSENYEK, SZÍNFOGÓ,  ELEMLÁMPÁS 
CSOKIVADÁSZAT, FÜRDÉS, TEKE, BILLIARD, RÖPI, CSOCSÓ, PING -  PONG ÉS  

MÉG  SOK ÉLMÉNY…CSÚSZDÁK, amit használni is fogunk  !!!!! 
  
TÁBOR DÍJA: Tábori díj:    
  4 éjszaka szállás + 3 x étkezés 4 napra + iskola terem bérlés +edzésdíj +  

ajándék póló = 45.000 Ft  / fő 
  Buszköltség:  + 6000 Ft,-/fő  
 
        Első részlet : 25.000 Ft-, befizetés május 25-ig.  

Második részlet : fennmaradó + busz összeg befizetése a táborba indulásig 
június 11-ig. Fizetni lehet kp-ben, és SZÉP kártya BÁRMELYIK zsebével is. 

ÉTKEZÉS: Napi 3x-i étkezés lesz, akinek van ételérzékenysége kell szólni nekem mert 
meg tudják oldani mindenki étkeztetését.   

    
 

JELENTKEZÉS az e-mailben küldött űrlapon keresztül legkésőbb május 25-ig! 

                           
         Medencénk – csak a Jurtakerté          Jurtakert   - ezek 25 fős kőházak  
       amiben van 6  db 4 ágyas szoba + 1 tanári szoba 

 
 
 



Első nap, érkezés után ebéd (12.30-kor) és vacsora. A többi napon háromszori étkezés, távozás napján 
reggeli.  Kérem ,hogy az étkezések kiegészítése érdekében, gyümölcsöt és innivalót küldjenek.  

 
UTAZÁS:        CSOPORTOSAN:  

Bérelt busszal indulunk a fogarasi TESCO parkolójából június 16- án  
10.00 órakor. Érkezés ugyan ide június 20.-án 13.00 órakor. 
JEGY ÁRA:    6000 Ft.- (oda – vissza)  
   
vagy EGYÉNILEG: SZMK összefogásával, egymás közti egyeztetések 
segítségével (ki - kinek a csemetéjét hozza-viszi).  
Érkezés június 16-án 11.30.-12.00 óra között, 
tábor elhagyása június 20. 10.00 óráig. 

 
 
Ebben a táborban nem lesz karate vizsga. Aki narancsra, kékre, pirosra vizsgázik és lilára és zöld csíkra vizsgázik 
azoknak 2021. június 5.-én szombaton lesz a vizsga a BVSC Karate teremben. Ebbe a táborba csupa érdekes 
dolgot szeretnénk csinálni, nem pedig vizsgafelkészítést! 
 

                        

     Szobák 2 – 4 ágyasok:       a kis közösségi térben, van TV, Mickro, Hűtő,(mi vittünk kávéfőzőt  ) 

                     

Ajánlott felszerelés:  szunyogrisztó + én szeretem a karszalagot  
karate ruha, védőfelszerelés, 2 váltás melegítő, pulóverek, 2 futásra alkalmas sportcipő, széldzseki (vagy 
kapucnis pulóver) pólók, rövidnadrág, fehérnemű,  papucs, pizsama, köntös, tisztálkodó felszerelés, plusz 
törülközők, úszóruha v. – dressz , karúszó kicsiknek, úszószemüveg, naptej   
(Ne felejtsék el: vízközelben leszünk!!!! ) Szülői belátásra bízva, olyan játékot, amit kevésbé féltenek. 
Javaslom, hogy mutassuk meg a gyereknek, mit pakolunk be neki, mert nem fogja felismerni a sajátját. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Kiegészítők kisebbeknek: 

- elemlámpa, tükör (számháborúhoz), kis zacskó (gyűjtögetős játékokhoz) 

Zsebpénz:  minimális pénzt lehet a gyermekeknek adni. 4000 – 6000 Ft-ot fagyihoz, palacsintához  
 
14 éves kor alatt MOBIL TELEFONT és kütyüt az edzőtáborba hozni csak úgy lehetséges, hogy a Senseinek 

és Sempaioknak érkezéskor le kell adni. Esténként visszaadjuk. 
 

Érdeklődni a gyerekek felől : 
Zsuzsa Senseinél  06-30-203-4008,    Himpli Leo Senseinél +36-20-539-2608 
Szöllősi Imre Sempainál: +36-20-236-7635  Kiss Réka Senseinél: +36-30-653-8024 
 
   
 


