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ShopSport Sport Egyesület 
Üzlet címe: H-1031 Budapest, Dósa utca 1/A 

Telefon: +36-70/320-5271   WEB: http://www.shopsport.hu 

Skype: shopsport  
Nyitvatartás: H.-Cs.:10-18, P.:10-16  

Személyes átvétel az üzletben. 

A ShopSport Sport Egyesület 2010-ben alakult azzal a nem titkolt céllal, hogy az asztalitenisz sportágat 

népszerűsítsük a lehető legszélesebb körben. 

Ennek szellemében, a III. kerületben, a Graphisoft Park területén nemrégiben megnyitott Klampár Tibor 

nevével fémjelzett asztalitenisz klubunkban várjuk kortól és tudásszinttől függetlenül a sportág szerelmeseit, 

akik kellemes környezetben, kedvező árakon szeretnék kedvenc sportáguknak gyakorolni. 

A terem: 
300 m2-es, légkondicionált, vadonatúj edzőterem. 6 db Stiga Profession versenyasztallal, és 1 db 

adogatógéppel felszerelve. Külön öltöző-zuhanyzó. Kellemes, minden igényt kielégítő, exkluzív környezet. 

Jó parkolási lehetőség a környéken. 

Egyesületünk céljai: 
Mint tudjuk, az egészséges életmód alapja a mozgás, amihez ez a szórakoztató sport kiváló alapot biztosíthat 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szeretnénk minél többeknek elérhetővé tenni a rendszeres sportolást. 

Ehhez nyújtunk segítséget új termünkkel, ahol kellemes környezetben, akár edzők segítségével fejlesztheted 

tudásodat. 

Fő tevékenységeink a gyermek utánpótlás-nevelés, az iskolai pingpong sport támogatása, illetve az amatőr 

pingpong felkarolása, a felnőtt szabadidő sport népszerűsítése. 

Várunk felnőtt közösségeket, munkahelyi, baráti társaságokat, számukra is biztosítva a munka utáni aktív 

kikapcsolódás lehetőségét. 

Egyesületünk egyik kiemelt célja a gyermek- iskolai és szabadidő sport foglalkozások szervezése, kiemelten 

az utánpótlás-nevelés, a gyermekek versenysportba történő bevezetése. Ehhez biztosítunk számukra 

rendszeres edzés lehetőséget. A terem idén nyáron Nyári napközis pingpong táborral debütált, nagy sikerrel. 
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Klampár Tibor pingpong klub 
Graphisoft Park, 1031 Budapest Záhony utca 7. “Hy” épület. 

Üzlet címe: H-1031 Budapest, Dósa utca 1/A 

Telefon: +36-70/320-5271   WEB: http://www.shopsport.hu 

Skype: shopsport  
Nyitvatartás: H.-Cs.:10-18, P.:10-16  

Személyes átvétel az üzletben. 

 

 A Klampár Tibor pingpong klub  
300 m2-es, légkondicionált, vadonatúj edzőterem.  
6 db Stiga Profession versenyasztallal, és  
1 db adogatógéppel felszerelve.  
Külön öltöző-zuhanyzó.  
Kellemes, minden igényt kielégítő, exkluzív környezet.  
Jó parkolási lehetőség a környéken. 

 A termet csak regisztrált tagok használhatják. Éves tagdíj: 10.000,- Ft. 

 Az asztalt a foglalási rendszerben kell előre lefoglalni, a foglalást max. 24 órával a játék előtt lehet 
visszamondani, ellenkező esetben a foglalási díj nem jár vissza. 

 Asztalbérlés tagoknak: 
1 óra: 1.500 Ft 
10 órás bérlet: 12.500,- Ft (2 hónapig érvényes) 
20 órás bérlet: 24.000,- Ft (4 hónapig érvényes) 
Havi bérlet (heti 1 / 2 / 4 óra): 5.500,- Ft / 11.000,- Ft / 20.000,- Ft 
Havi ill. 20 órás bérlet esetén lehetőség van egy fix időpontot előre lefoglalni. 

 Éves céges bérlet váltható, heti fix 1 óra előre lefoglalt időpontban 60.000,- Ft/év (vagy 6.000,- 
Ft/hónap havi fizetés esetén), bárki használhatja, aki az adott cég alkalmazottja. 

 Klubnap (Egy belépővel 4 óra játék 4 asztalon a klubnap résztvevőivel): 
Díja: 1.000,- Ft 
Péntek: 16.00-20.00 

 Adogatógép használata: 2.000,- Ft/óra. 

 Oktatás edzővel (az árak nem tartalmazzák az asztal bérlés díját): 
Klampár Tibor: 5.000,- Ft/óra 
Németh Károly: 4.000,- Ft/óra 
Révfy László: 4.000,- Ft/óra 

 Nyitva tartás 
Hétfő – Péntek:  16.00-22.00, Egyéb időpontok esetében előre egyeztetés szükséges. 

 Edzői oktatás esetén az edzőkkel előre egyeztetni kell. 

 Váltócipő használata kötelező a teremben! 
 2015.09.15-től indul az oktatás a Klampár Tibor Ping Pong klubban.  

Minden kedden, szerdán és csütörtök délután 16.30tól gyerekeknek,  

18.00tól felnőtteknek.  

Akit érdekel, jelentkezni a klub@shopsport.hu email címen lehet.  

Heti 2x1,5 óra, havi 10000 Ft.  

Szakképzett edzőkkel, adogatógéppel, versenypadlóval és Stiga versenyasztallal felszerelt 

légkondicionált teremben.  

 

 

http://www.shopsport.hu/
http://www.cserny.hu/
http://www.shopsport.hu/tabor/rolunk/
http://www.shopsport.hu/
skype:shopsport?call

