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Újra asztalitenisz nyári tábor
Dunaharasztiban!
Egy tábor, ahol mindenki megtalálja a számítását. Egy tábor, ahol
nem csak meg lehet tanulni pingpongozni, hanem ahol jól is érzik
magukat a gyerekek. Mert ahhoz, hogy valaki élvezze is, érdemes egy
kicsit közelebbről megismerni ezt a kortól, nemtől és akár az erőnléttől
is független játékot.
Sokszor mi, szakemberek is megdöbbenünk azon, hogy milyen
sikereket lehet elérni egy hét alatt. Miközben napról napra látszik a gyerekeken a növekvő fáradtság, nincs
hiányzás, és mindenki igyekszik jól teljesíteni minden feladatot. És a szülők által kitöltött kérdőív szerint sem
a reggeli felkeléssel, sem az edzésre indulással nem szokott probléma lenni…
A 2016. év után az idén is megszervezzük a nyári asztalitenisz tábort a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában az intézmény igazgatójának és a Klik támogatásának köszönhetően. Ezzel ismét megnyílik az út e
nagy népszerűségnek örvendő, egész napos elfoglaltságú tábor előtt, amelyen az elmúlt évben, négyszer egy
hetes turnusban, 118 (!) gyermek vett rész.
A tábor 8:00 órától 17:00 óráig tart, napi két asztalitenisz foglalkozással, ahol a termen kívüli időt is
felügyelettel és hasznosan töltik el a gyerekek. Kiváló segítő pedagógusok közreműködésével a többi időben
sem unatkoznak, mert élvezetes, irányított, játékos szellemi és fizikai foglalkozásokon vesznek részt.
A tábor nyitott minden általános iskolás számára. Az elmúlt évben Alsónémediről és Taksonyból is
érkeztek
érdeklődők.
2016-ban a DMTK asztalitenisz szakosztályának támogatásával biztosítottuk a táborhoz szükséges
erőforrásokat, így voltunk képesek a költségeket alacsonyan tartani. A szakosztály az idei évben erre már nem
tud vállalkozni, így 12.000, Ft/ hét a tábor idei költsége, amely az egész napi foglalkozások mellett
háromszori étkezést - tízórait, egytálétel ebédet és uzsonnát – is tartalmaz.
A csoportok létszámát a hatékony munka érdekében most is 16 főben limitáljuk, és turnusonként három
csoportot tervezünk. Az elosztás játéktudás és életkor figyelembe vételével történik. Bár előnyt élveznek a
most is edzésre járó gyerekek a jelentkezés során, de 2016-ban is a résztvevők több, mint 50% -a nem járt
még korábban pingpongozni. (Ma már közülük is sokan aktív játékosok.) A haladó játékosok szakmai
munkáját neves edzők bevonásával is segíti az asztalitenisz szakosztály.
A turnusok hétfőtől péntekig tartanak. Az első június 19-én, a második június 26-án kezdődik. Ezután
egy hosszabb szünet következik, majd a harmadik turnus kezdési időpontja augusztus 7-e, a negyedik
pedig augusztus 14-e.
Előzetesen jelentkezni az asztalitenisz@dmtk.hu e-mail címen lehet, illetve a Hunyadi Általános
Iskolában Kovácsné Mester Ágnes tanárnőnél, vagy a Rákóczi iskola tornatermében, edzésidőben
(kedd. péntek – 16:00-20:00 óráig) Török Zoltán szakosztályvezetőnél június 2-ig, illetve a
csoportlétszám beteltéig.
A részvétel feltétele a kitöltött jelentkezési lapok átadása és 3.000,- Ft előleg befizetése.
A jelentkezési lapot az előzetes jelentkezést követően juttatjuk el vagy adjuk át a szülőknek.
A teljes összeg befizetésének határideje 2017.06.09.
Még nem tartunk itt, de aki végigcsinálja a nyári pingpong tábort, nagy eséllyel kezeli úgy az ütőt, mint a
zenészek a hangszereiket :)
Gyertek, jelentkezzetek!
06 30 4050014 - Török Zoltán
Török Zoltán szakosztályvezető: +36 30 4050014
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A Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály nyári táborában 2016. év nyarán 118 gyermek vett részt.
Az idei táborra már nyolcvan fölött van a jelentkezők száma, és az első turnus már meg is tellett! (A
minőségi foglalkozások érdekében a létszámot limináljuk.)
Kérem, siessenek a jelentkezéssel, mielőtt lekésnék ezt az eseményt! Korlátozott számban még
jelentkezhetnek a következő turnusokba:
Június 26-30-ig
Augusztus 7-11-ig
Augusztus 14-18-ig.
Bővebben a Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály Facebook oldalán olvashat, vagy keresse Török Zoltánt
a 30/4050014-es telefonszámon!
Üzenet küldése
asztalitenisz.dmtk.hu

