
Gyermek neve:

TÁBOROK

INTENZÍV ÚSZÁS TANFOLYAM

Az intenzív úszás tanfolyam 10 napos turnusokban zajlik (hétfőtől péntekig), minden nap 16:30-17:30 között tart az oktatás. ÁRAK: 10 napra 19.000 Ft/fő, 5 napra 10.000 Ft/fő.
JELENTKEZÉSI MÓDOK: Jelentkezését e-mailen küldheti az intenzivuszas@momsport.hu címre, vagy a kitöltött jelentkezési lapot leadhatja recepciónkon a kijelölt helyen. A jelentkezéseket a jelentkezés 
sorrendjében fogadjuk el. 

1 turnusban (5 nap) csak 1 féle tábor jelölhető! ÁRAK: 32.950 Ft/fő/turnus, második testvér vagy több turnusra jelentkezési kedvezménnyel 31.950 Ft/fő/turnus. Kétszer napi 1 tanóra vízhasználat.
Ping-pong-úszás, Foci-úszás és Tánc-úszás táborok jelentkezési díja: 29.900 Ft/fő/turnus, Lego-úszás tábor jelentkezési díja: 38.000 Ft/fő/turnus. Tematikus program + napi 1 tanóra vízhasználat. 
JELENTKEZÉSI MÓDOK: Jelentkezését e-mailen küldheti a tabor@momsport.hu címre, vagy a kitöltött jelentkezési lapot leadhatja recepciónkon a kijelölt helyen. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: Adott turnust megelőző hét péntek 12:00 óra. 

Gyermek neve:

Gyermek születési ideje:

Gyermek születési ideje:

Lakcím:

Lakcím:

Választható turnusok
(kérjük „X”-elje be a megfelelő turnust)

Választható turnusok
(kérjük „X”-elje be a megfelelő turnust)

Választható sporttáborok
(kérjük „X”-elje be a megfelelő turnust)

Szülő neve:

Szülő neve:

Szülő telefonszáma:

Szülő telefonszáma:

Szülő e-mail címe:

Szülő e-mail címe:

1. turnus - június 18-22.

1. turnus - június 18-29.

2. turnus - június 25-29.

2. turnus - július 2-13.

3. turnus - július 2-6.

3. turnus - július 16-27.

4. turnus - július 9-13.

4. turnus - július 30-aug. 10.

5. turnus - július 16-20.

5. turnus - augusztus 13-24.

6. turnus - július 23-27. 7. turnus - július 30-aug. 3. 8. turnus - augusztus 6-10.

9. turnus - augusztus 13-17.

Úszás

Foci-úszás  
(csak az 1-8. turnusban)

10. turnus - augusztus 20-24.

Szinkronúszás  
(csak két turnusban)

Tánc-úszás  
(csak az 1-2. turnusban)

Vízilabda  
(csak az 1-2. turnusban)

Lego-úszás  
(csak a 3-4. turnusban)

Ping-pong-úszás  
(csak az 1-2. turnusban)
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