
      HALLOWEEN  KARATE 

        EDZŐTÁBOR A DOJOBAN 

2022.11. 02 – 11.04. 

November 02. szerda 

 7.00-8.00 találkozó a Dojoban – de legkésőbb 8.00ra jönni  

 8.00 –9.00 edzés kicsiknek 

 9.00-10.30 edzés versenyzőknek 

 10.30 – tököt faragunk 

 majd ebédelünk az 12.00 körül DOJO-ban,  

 14.00 – 15.00 edzés kicsiknek 

 15.00 -16.30 edzés versenyzőknek 

 16.30 – 17.00 Távozás  

November 03. Csütörtök 

 7.00-8.00 találkozó a Dojoban – de legkésőbb 8.00ra jönni  

 8.00 –9.00 edzés kicsiknek 

 9.00-10.00 edzés versenyzőknek 

 10.15 –kor elindulunk az állatkertbe  

 10.30 – Állatkertbe megyünk / vagy MOZI 

 majd ebédelünk az 13.00 körül DOJO-ban,  

 14.00 – 15.00 kicsiknek 

 15.00-16.00 versenyzőknek 

 16.30 – 17.00 Távozás 

November 04. Péntek 

 7.00-8.00 találkozó a Dojoban – de legkésőbb 8.00ra jönni  

 8.00 –9.00 edzés kicsiknek 

 9.00-10.00 edzés versenyzőknek 

 majd elmegyünk lézer harcolni a Duna plázába 10.45 -12.45  

 majd ebédelünk az 13.00 körül DOJO-ban,  

 14.00 – 15.00 kicsiknek 

 15.00-16.00 versenyzőknek 

 16.30 – 17.00 Távozás 

 

 



INFÓK : A táborban csak ebédet adunk a gyerekeknek . 

 – reggelit és uzsonnát csomagoljatok nekik, ki mit szeret  

(2-3 zsemle, csoki gyümölcs, innivaló) 

Felszerelés: 

- Minden napra: Karate ruha, védőfelszerelés, egyesületi pólók, melegítő,  

- szerdára Tököt faragunk (koszolható vastag pulcsit küldjetek) 

- csütörtökre: az Állatkertbe egyesületi melegítőben megyünk, hogy könnyebben „felismerjük” 

őket, akinek nincs az ne abba jöjjön   

- Péntekre: – Lézerharcoláshoz (fekete–sötét) felszerelés 

 

Költségek: 20.000 Ft a három nap. (melyet lehet UTALNI, KP-ben fizetni illetve SZÉP 

kártyáról + 3,5 %-os tranzakciós díjjal) – legalul ovassátok el a fizetéssel kapcsolaton infót. 

Lemondás csak a tábor előtt 48 órával tudjuk elfogadni – egyéb esetben az előleget nem tudjuk 

visszaadni.  Jelentkezés: 10.000 Ft befizetéssel október 15-ig Zsuzsa Senseinél illetve Leo vagy 

Réka Sensei tanítványai, saját senseinél – a fennmaradó összeget lehet a tábor második napján 

fizetni. Mit tartalmaz az ár: Étkezés(ebédet) , állatkert vagy mozi, tökfaragást, lézerharcolás + 

busz, edzést –ajándék pólót mindenestül. 

 – amit nem tartalmaz  2 db vonaljegyet az állatkertbe (bérletet) és az állatkerti büfére 

költhető zsebpénzt (max 1500 - 2500). 

Jelentkezés itt űrlapon keresztül! https://forms.gle/zXLmRt4J6NeYcjPC8  

Utalással -10.000 FT  -  közleménybe ÍRNI: a Karatézó gyermek nevét és hogy ŐSZI TÁBOR ELŐLEG! 

AC-SINUS SE     K&H -as  számlaszám: 10401048-50526570-65551000  
SZÉP KÁRTYÁVAL   - ami történhet SZÉP kártyáról utalással  és terminálon keresztül is SZÉP kártya 
elfogadás:                                                                                                                                                                                                     
Alap esteben csak a szabadidő zsebből, de 2022. december 31-ig, bármelyik zsebből lehet fizetni.   
A szépkártyás fizetéshez elengedhetetlen: - aplikációról és interneten keresztül is lehet szép kártyával 
fizetni, csak alábbi technikai számok kellenek hozzá!! 
 
KandH banknál: 84011627 - es az elfogadóhely azonosítónk 
MKB -nál: 84640- es az elfogadóhely azonosítónk 
OTP-nél elég beütni az egyesület nevét (de kötőjellel) 
AC-SINUS SE 
 
SZÉP kártyás utalás esetén mindenképp szeretnénk kérni a befizetésről egy igazolást (e-mailen 
keresztül), elég egy képernyőfotó is, és írja mellé a karatézó nevét és a havidíj hónapját. Ez nagyon 
fontos nekünk, hogy be tudjuk azonosítani a befizetést, mert ez az információ nem minden esetben áll a 
rendelkezésünkre. 
SZÉP kártyás befizetés esetén, kérünk mindenkit, hogy a befizetés összeget növelje meg egy 3,5%-os 
összeggel, ami a kezelési költség. Tehát 10.000 Ft-os havi díj  esetén 10.350 Ft legyen az elutalt összeg. 

 

https://forms.gle/zXLmRt4J6NeYcjPC8

