KISPEST SPORTEGYESÜLET
1192 Bud apest, Ady Endre út 7 .
Tel: +36-1-347-46-27 Fax: +36-1-347-46-09 Mobil: +36-20/297-99-72

www.kispestse.hu

ksekerekes@gmail.com

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Sportegyesületünk 2019. év nyári szünetében
szervez napközis rendszerben.

strandröplabda

képzést

Várjuk azoknak a 8-18 éves fiúknak, leányoknak a jelentkezését, akik kedvet
éreznek e látványos, külföldön és idehaza is egyre népszerűbb labdajáték
ismereteinek elsajátítására.
A foglalkozásokat a Kispesti Uszoda (Bp. XIX. ker. Simonyi Zs. u. 31.) napozókertjében tartjuk,
2019.06.17 – 06.21. - Kispest SE + ÓSSC / zárt: azoknak, akik vállalják az OB-n
indulást/
2019.07.01-07.05-ig - Kispest SE + ÓSSC /nyílt/
2019.07.08-07.12-ig - Kispest SE + ÓSSC /nyílt/

hétfőtől - péntekig

0800 – 1600 óráig

Az edzőtábor költségeinek hozzájárulási díja: 25.000.-Ft/ fő / hét

- Kispest SE-s, ÓSSC-s kedvezménnyel: 20.000.-Ft / fő /hét
- Testvér kedvezmény: -2500 Ft / fő / hét
Jelentkezési határidő: 2019. május 31. (péntek)
Jelentkezni lehet az edzőknél, illetve
Szabóné Weisz Kata szakedzőnél: weiszkata85@gmail.com 06-20/587-82-39
Képzés díja tartalmazza: uszodai belépőt, napi kétszeri étkezést (ebéd, uzsonna),
napi kétszeri strandröplabda foglalkozást, medence használatot. Résztvevők
strandröpis trikót kapnak emlékbe!

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kerekes Balázs
elnök

Szabóné Weisz Kata
szakedző
____________________________________________________________________________________
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