
Dunaharaszti Asztalitenisz nyári tábor 2018 

Immár harmadik alkalommal szervezi meg a DMTK Asztalitenisz-szakosztálya nyári asztalitenisz-táborát 

a dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az intézmény igazgatójának és a Klik támogatásának 

köszönhetően. 

A tábor programjai hétfőtől péntekig, 8:00 órától 17:00 óráig tartanak. Naponta két asztalitenisz-

foglalkozásra kerül sor. A termen kívüli időt is hasznosan töltik a gyerekek kiváló segítő pedagógusok 

közreműködésével. Bár a jelentkezés során előnyt élveznek a most is edzésre járó gyerekek, a korábbi 

táborainkhoz hasonlóan, teljesen kezdők is jelentkezhetnek. Tehát nemcsak azokat várjuk, akik már tudnak 

pingpongozni, hanem azokat is, akik meg akarják tanulni, akik szeretnek sportolni, mozogni. Szívesen látjuk 

az ősszel iskolát kezdő, ügyes gyermekeket is. A haladó játékosok szakmai munkáját – az előző év 

gyakorlatának megfelelően – neves edzők bevonásával is segíti az asztalitenisz-szakosztály. 

A tábor költsége 13.000,- Ft/ hét, amely az egész napi foglalkozások mellett háromszori étkezést – 

tízórait, egytálétel ebédet és uzsonnát – is tartalmaz.  

A csoportok létszámát a hatékony munka érdekében 16 főben limitáljuk. Turnusonként három csoportot 

tervezünk.  

Az elosztás a játéktudás és az életkor figyelembevételével történik.  

Kezdőnapok: I. június 18., II. június 25., III. augusztus 6., IV. augusztus 13.  

Jelentkezés és érdeklődés: Török Zoltán szakosztályvezetőnél az asztalitenisz@dmtk.hu e-mail 

címen, vagy Török Zoltán, illetve a Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály Facebook oldalán, vagy a 

Rákóczi iskola tornatermében, edzésidőben (kedden és pénteken – 17:00-20:00 óráig); vagy Kovácsné 

Mester Ágnes tanárnőnél a Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskolában.  

A jelentkezés határideje: 2018. június 5., illetve a csoportlétszám betelte. A részvétel feltétele a kitöltött 

jelentkezési lapok átadása és 3.000,- Ft előleg, majd a táborozás teljes összegének befizetése a megadott 

határidőig. A teljes összeg befizetésének határideje: 2018.június 08.  

Kedves Szülők! Kérem, hogy a korlátozott létszám miatt időben jelezzék a mellékelt jelentkezési lap 

kitöltésével és leadásával, hogy gyermeküket melyik turnus(ok)ba szeretnék beíratni! (Annyi turnust 

jelöljenek be, ahányban szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen!) 

Dunaharaszti, 2018. április 04.  

Köszönettel: 

  Török Zoltán  

  edző, szakosztályvezető 

 


