MKC nyári kézilabda tábor!
2022 nyarán is két turnusban várjuk a mosonmagyaróvári,
szigetközi és csallóközi lányokat!
2022. június 20. hétfő és június 25. péntek között kerül sor az UFM Arénában a nagyok
táborozására, A 2009 - 2012-ös születésű gyerekekkel Balogh Sándor, Farkas Veronika,
Kránitz János és Orbán Ákos foglalkozik majd.
2022. június 27. hétfő és július 02. péntek pedig a kicsik táborozásának időpontja
szintén az UFM Arénában. Blahovits Eszter, Bognár Evelin, Bognár Róbert, Mayer Rebeka
és Rendi Olívia lesznek a 2013 - 2015 születésű gyerekek edzői.
Edzések, labdás, ügyességi és koordinációs gyakorlatok,
versenyek és játékok várják a résztvevőket reggel 8 és
16 óra között az UFM Arénában. A foglalkozásokon az
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club élvonalbeli kézilabdázói
is részt vesznek, ők is segítenek a táborozóknak. Az MKC
mindkét turnusban ötven kislányt tud fogadni, akik a
sportolás mellett kirándulásokon is részt vesznek majd.
Kézműves foglalkozások, mesefilmek, társasjátékok és
táborzáró ajándékok is várják az MKC nyári táborozásán
részt vevőket.
A részvételi díj 20.000 Ft/fő, amely napi kétszeri étkezést,
ebédet és uzsonnát is biztosít a résztvevőknek. Testvérek
esetében 50%-os kedvezményt lehet igénybe venni,
tehát az egyik testvér számára a tábor csak 10.000 Ft
lesz. Rászorulók esetében szociális kedvezményt is lehet
kérni, amelyet a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club
utánpótlás edzői bírálnak el.
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2022 MKC nyári
kézilabda tábor
jelentkezési lap
Név:
Születési adatok:
Magasság, testsúly:
Cím:
Telefonszám:
Iskola neve, címe:
Mióta kézilabdázik, melyik csapatban:
Milyen poszton szerepel:
Szülő, gondviselő neve:
Szülő, gondviselő elérhetősége:
Szülő, gondviselő e-mail címe:
Megjegyzés (ételérzékenység, allergia, stb.):

Az MKC kézilabda tábor helyszíne:
Mosonmagyaróvár, UFM Aréna (H-9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.)
Táborvezető: Bognár Róbert Telefonszám: 06 70 540 16 37
E-mail: info@mkcse.hu
Az MKC a tábor megtartásánál figyelembe veszi a járványügyi előírásokat, tehát
kizárólag abban az esetben rendezi meg az eseményt, ha a szabályok arra lehetőséget
adnak. A jelentkezők személyes adatait pedig a hatályos adatvédelmi
rendeletek értelmében kezeli.

