STAR SPORTAKADÉMIA NYÁRI TÁBOROZÁS
WWW.STARSPORTAKADEMIA.COM

TELEFONSZÁM: +36-30-367-7920
HELYSZÍN: 1116 BUDAPEST, KONDOROSI ÚT 14.
1.
Nyári táborozást szakirányú végzettségű testnevelés tanárok, olimpikon múltú szakedzők,
pedagógusok bevonásával, foglalkoztatásával oldjuk meg.
Ezúton engedjék meg, hogy bemutassuk a szakmai stábunkat:
•

Úszásért felelős szakmai vezetőnk és felelős táborvezetőnk id. Cseh László
olimpikon, a magyar úszósport örökös bajnoka, aki több éves tapasztalattal bír az
úszásoktatás terén.

•

Vezetőedzőnk Bodor Richárd olimpikonúszó, Európa bajnoki érmes, testnevelés
szakos

pedagógus,

szakedző.

Több

éves

tapasztalattal

rendelkezik

a

gyermekoktatásban.
•

Bóta Kinga edző, olimpikon, Világ- és Európa Bajnok, Olimpiai ezüstérmes. Több
éves tapasztalattal rendelkezik a gyermekoktatásban.

•

Lipcsei Krisztina edző, egykori válogatott úszó, többszörös magyar bajnok, Ifjúsági
Európa Bajnok. Több éves tapasztalattal rendelkezik gyermekoktatásban és
táboroztatásban.

•

A szakmai tanácsadó Batházi István 3-szoros olimpikon, Európa Bajnok, aki sok éves
nemzetközi

tapasztalatokkal

bír

úszóiskola

üzemeltetésben

és

nyári

táborszervezésben. Jelenleg is edzője az amerikai olimpiai csapatnak, az amerikai
edző szövetség tagja.
Szolgáltatásaink színvonalát az olimpikon sportmúltú szakedzők garantálja. Saját tőke és
szponzori tőke bevonásával elérhetőbb árat biztosítunk a kerületi gyerekeknek, ezzel
mentesítve a kerületi családokat a nagyobb anyagi terhektől. Lehetőség van igény esetén,
csere programos táborozásra floridai családokkal együtt működve az USA-ban.
Programok között szerepel: úszásoktatás, vízilabda oktatás, teniszoktatás, kosárlabda
oktatás, futballoktatás, asztalitenisz oktatás, angol nyelvoktatás, kreatív foglalkozásokkal

(kézműves foglalkozások). Sportoktatások közül az úszás kötelező napi szinten, a második
sportág opcionálisan választható, variálható. Az angol nyelvoktatás szintén kötelező lenne a
gyermekeknek heti egy alkalommal.

A gyermekek a tudásszintűk és korcsoportúknak

megfelelő csoportbontásban vesznek részt az oktatásokban. Heti szinten találkozást
biztosítunk Olimpiai és Világ bajnok sportolókkal, akik motivációt és jó példát mutatnak a
gyermekeknek egy játékos élménybeszámoló keretében.

Fontos szerepet szánunk a megfelelő magas szintű sportszakmai háttér hangsúlyozásával
szervezett táborunknak, melyben prémium kategóriás úszásoktatással állunk a sportot
kedvelő családok rendelkezésére. A táborban megfelelő alapot adhatunk a kerület
gyermekeinek

a

vízbiztonságuk

fejlesztésében

és

későbbiekben

könnyebben

bekapcsolódhatnak az év közbeni sportoktatásba mindkét sportágban.
Táborunkból kikerülő tehetséges fiatalok, akik szeretnének a vízilabdázni rendszeresen,
évközben az OSC vízilabda szakosztályában tudnak sportolni a Nyéki Imre uszodában.
Szabadidős tevékenységekhez saját sporteszközöket biztosítunk (pl.: tollaslabda, tollas foci,
asztalitenisz, stb.) megfelelő szakfelügyelet mellett. Szakfelügyelőink között szakápoló, vagy
egészségügyi végzetséggel rendelkező is jelen van az esetleges balesetek, sérülések gyors
ellátásához.
Napközben további kreatív foglalkozásokkal és verseny vetélkedőkkel kötjük le a
gyermekeket, melyeken, saját költségen nyeremény játékokat és jutalmakat biztosítunk
számukra.

2.
Árainkban napi 3 étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna), a gyermekek megfelelő
vitamin ellátása és egészséges étkezése figyelembe vételével.
Az étkezések összeállításban táplálkozási szakértő van segítségünkre.
A szénhidrátok tekintetében igyekszünk a legegészségesebb alapanyagokat az étkezésekbe
válogatni.

3.
Áraink képzésénél igyekszünk a kerületi családokat kedvezményben részesíteni.
Áraink gyermek/hét:
Teljes ár:

21.900 HUF

Kedvezményes ár kerületi családoknak:

19.900 HUF

Kedvezményes ár testvérpároknak:

17.900 HUF

Hátrányos helyzetű családok:

16.000 HUF

Törp Tábor (kerületi óvodások részére)

16.000 HUF

A STAR SPORTAKADÉMIA és Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft., közösen együtt működve
biztosítja a kedvezményes árakat a kerületi családoknak, testvérpároknak és hátrányos
helyzetű családoknak.
Táborozás feltételei:
•

2013.06.17.- 2013.08.09.

•

Minden héten, hétköznapokon!

•

reggel 8:00-tól – 16:00 óráig (a gyerekeket 8:00 és 8:45 között lehet hozni, délután
késés esetén 17:00 óráig tudunk felügyeletet biztosítani, de ez 800 HUF/ alkalom
megfizetésével jár / melyet számla ellenében a helyszínen a táborvezetőnek kell
megfizetni).

•

a gyermek nem rendelkezhet fertőző betegséggel, melyről a szülőnek nyilatkoznia
kell írásban, minden megkezdett táborozási héten!

•

ha a gyermek allergiás, gyógyszer érzékenységről, vérzékenységről annak
mértékéről és kezeléséről tájékoztatni kell írásban a tábor szervezőket!

•

a gyermek nem rendelkezhet szív-, ér- és idegrendszeri betegséggel, melyről a
szülőnek nyilatkoznia kell.

•

amennyiben a gyermek, nincs megfelelő egészségügyi állapotban, úgy a szervezők
megtagadhatják a táborban való részvételt a többi gyermek érdekében!

•

hozni kell napi két fürdőruhát, vagy fiúk esetén úszónadrágot, úszósapkát, törölközőt,
polifoam matracot (délutáni pihenéshez, vagy tornázáshoz)

•

A táborhely befizetések, nem hosszabbíthatóak, hiányzás esetén nem jóváírhatóak (a
tábor népszerűsége és a helyfoglalás miatt), esetleges lemondásra előző hét
szerdáig van lehetőség.

•

Befizetések május első hetétől lehetségesek: a jelentkezési lap kitöltésével és a
befizetéssel, az egész nyári időszakra igény szerinti foglalások lehetségesek
(amennyiben a szülők biztosan tudják, mikor szeretnék a gyermeket táborba hozni).

Budapest, 2013 március 01.

