
NYÁRI TÁBOR ÉS TOBORZÓ TÁBOR 

 

2022. július 11 – július 15. (hétfőtől-péntekig) 
Ezen a héten egyesületünk még nem kezdi el nyári táborát, de a sikeres toborzó 
tábori munkánk érdekében edzőink vezetésével már ekkor is várjuk a 6-11 éves, még 
rendszeresen nem sportoló leányok és fiúk jelentkezését, akik számára táborozási 
lehetőséget kínálunk a Hajós Alfréd Sportuszodában.  

 
A következő hetekben az előkészítő csoportjainkkal közösen tartjuk toborzó táborunkat is, 
melyre korlátozott számban ugyan, de várunk olyan gyermekeket, akik már mélyvízben is 
biztosan mozognak, úsznak és eltökélt szándékuk – gyermeknek, szülőnek egyaránt -, hogy 
ősztől egyesületi tagként látogatják edzéseinket.  
 
Tudjuk, hogy elsősorban fiatalabb sportolóink szülei számára nehézséget jelenthet  
gyermekük elhelyezése, szabad idejének értelmes eltöltése a nyári szünetben. Tavaly a 
toborzó tábor négy hetében tudtunk lehetőséget biztosítani erre, de az idén a margitszigeti 
Hajós Alfréd Sportuszoda ad otthont a vizes világbajnokságnak, így a vízilabda 
mérkőzéseknek is, ezért csak a fent jelzett egy hétben tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást.  
Ezen a héten, amennyiben igénylik, az edzőtáborhoz hasonlóan egész napos  felügyeletet 
és elfoglaltságot biztosítunk a sportolóink számára az alábbi feltételekkel: 

 
amennyiben a szülő legalább egy héttel az igénybevétel előtt a honlapunkról 
letölthető jelentkezési lapot elküldi kolléganőnknek – Tóth Erzsébet – és a hetente 
esedékes étkezési és táborozási költséget – 5 x 3.000.-Ft, azaz 15.000.-Ft – ugyancsak 
egy héttel előbb átutalja az egyesület számlájára, igénybe veheti ezt a szolgáltatást. 
Ez az egyesületi szolgáltatás csak heti bontásban vehető igénybe, tehát egy-egy 
napra nem kérhető, fizethető! 

 
Edzőtáboraink programja, napirendje: 

1. hét   2022. július 18 – 22. (hétfőtől-péntekig) 
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   

17.00 óra táborzárás 
A Hajós Alfréd Sportuszodában edzőtáborozó csoportjaink, csapataink sportolói a 
helyszínen – az uszoda étterme -felszolgált három fogásos meleg ebédet kapnak.    

2 – 4. hét  2022. július 25 – augusztus 19. 
Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 
Balatonlelle, Balatonboglár 
2. héten utazó csapatok: ifjúsági fiú serdülő és gyermek csapatok,  
                                         2009-es fiú csapat (70 fő) 
3. héten utazó csapatok: ifjúsági, serdülő, gyermek leány csapatok,  
                                          2012-es fiú csapat  (70 fő) 
4. héten utazó csapatok: ifjúsági és serdülő fiú csapatok, 2010-es és 2011-es fiú   
                                         csapatok, (70 fő)  
Az utazó játékosokat a szakmai igazgatókkal egyeztetve a csapat edzője jelöli ki. (nem 
automatikusan utazó az adott korosztályú sportoló!) 



A Balatonra utazó csapatok tervezett programja: 
2., 3. és 4. edzőtábori hét: 2022. július 25. – augusztus 12. (hétfőtől-péntekig) 

hétfő - indulás      
09.00 óra   Kongresszusi Központ előtti parkoló - Balatonlelle 

péntek - érkezés 

15.00 óra   Kongresszusi Központ előtti parkoló 
Elhelyezés, ellátás: 

Hotel Francoise (Balatonlelle, Köztársaság útja 31.)  
2-4 ágyas szobáiban, svédasztalos reggeli, meleg ebéd és  vacsora 

5 – 7. hét    2022. augusztus 15 – szeptember 02. (hétfőtől-péntekig) 
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   

17.00 óra táborzárás 

A Palatinus Strandfürdőben edzőtáborozó csoportok – minden előkészítő csoport -
programja: 
1 – 6. edzőtábori hét 2022. július 18 – augusztus 26. (hétfőtől-péntekig) 

Palatinus Strandfürdő 

07:45 óra találkozás, edzések   

16.00 óra táborzárás 

 
7. edzőtábori hét 2022. augusztus 29 – szeptember 02. 
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   

16.00 óra táborzárás 
A edzőtáborozó csoportjaink sportolói a helyszínen felszolgált három fogásos meleg 
ebédet kapnak.         

A nyári folyadék igény kielégítéséhez mindhárom edzőtábori helyszínen ásványvizet 
biztosítunk.      

A következő héttől – 2022. szeptember 05. - naponta egy edzést tartunk 
csoportjainknak, csapatainknak.  

Budapest, 2022. április 22. 

 Tisztelettel,     

Dr. Vincze Balázs                                          Áts Bertalan 
     férfi szakág szakmai igazgató                  női szakág szakmai igazgató 

 


