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VÁLOGATOTT KERET TÁBOR  
ÁLTALÁNOS IFORMÁCIÓK 

 
 
Tisztelt Tagszervezeti képviselők, kedves Táncosok, Pontozóbírók és Edzők,  

az alábbiakban olvashatjátok a nyári nyílt versenytánc válogatott táborral kapcsolatos legfontosabb 
információkat, kérjük, hogy mindenki alaposan olvassa végig a levélben írtakat, hogy minél 
gördülékenyebben tudjuk indítani a tábort. 

A leadott szállásigények alapján elkészítettük a beosztásokat. A kisteleki kollégium telítettsége miatt a 
résztvevők két helyszínen kerülnek elszállásolásra, a kisteleki kollégiumban egy éjszaka szállás ára 
1.770 Ft, a kiskunmajsai kollégiumban 2.100 Ft.  

A kiskunmajsai kollégiumot kérjük, hogy vagy az érkezés napján 8 óráig foglaljátok el, hogy 8.10-kor 
már el tudjon indulni a busz. Akik egyenesen Kistelekre érkeznek, azoknak este nyolc után nyílik 
lehetőségük a bejelentkezésre. A kisteleki kollégiumban egész nap el lehet foglalni a szállásokat, de 
akik az érkezés napján rögtön szeretnének bejelentkezni, kérjük, hogy legkésőbb 8.30-ig tegyék meg, 
hogy pontosan tudjunk reggel kezdeni.  

Mindkét kollégiumban biztosítanak ágyneműt, ezért csak törölközőt kell hoznia mindenkinek. 

Azok számára, akik a kiskunmajsai kollégiumban kerülnek elszállásolásra, minden nap ingyenes 
transzferbusz járatot biztosítunk. A Kiskunmajsa - Kistelek ingyenes busz járat minden reggel 8.10-kor 
indul a kollégium elől, visszafele pedig minden este a 20.30-kor. A közös program minden nap 19.30-ig 
befejeződik, így 20.30-ig mindenkinek van még lehetősége Kisteleken megvacsorázni.  

Vacsorázási lehetőség több helyen is biztosított a környéken, a sportcsarnok körül több étterem is 
található.  

- Aqua Hotel (a sportcsarnokkal szemben található hotelben lesz az ebéd, ugyanott 1.500 Ft/fő áron 
szintén svédasztalos vacsorázási lehetőség is biztosított) 
- Onyx étterem 
- Expresszó étterem  
- Kedvenc Pékség Grill bár 

Az ebéd minden nap – a program függvényében több csoportban – a sportcsarnokkal szemben lévő 
Aqua Hotelben lesz. Az ebédjegyeket a regisztrációnál kapja meg mindenki. Az ebéd svédasztalos, 
így akár vegetáriánus étrendnek megfelelően is lehet étkezni. 

A regisztráció 2016. június 22.-én reggel 8-kor kezdődik, a program pedig 9.00-kor a 
bemelegítéssel. Kérjük a pontos érkezést, hogy időben el tudjuk kezdeni a programot! Helyszíni 
befizetésre és regisztrációra mindenkinek az érkezés napján 13 óráig biztosítunk lehetőséget a 
regisztrációnál. Akik előre utaltak, az utalásos számla eredeti példányát szintén a regisztrációnál kapják 
meg. 

Kérjük, hogy mindenki hozza magával a Taj-kártyáját és valamilyen személyazonosságot igazoló 
hivatalos dokumentumot valamint megfelelő ruházatot a bemelegítéshez, közös órákhoz, és az 
edzésekhez.  



A pontozóbírói képzés mindkét napja külön képzésnek minősül, egy nap részvételi díja 6.000 Ft, a 
továbbképzésért szerezhető pontok száma 6+2/nap. Azon pontozóbírók, akik a válogatott tábor többi 
napján is részt vesznek naponta további plusz 2 pontot kaphatnak. 
 
A további kérdéseket írásban az mtasz@mtasz.hu email címre várjuk, egyéb probléma esetén telefonon 
Domokos Istvánt vagy Zsom Olivért keressétek! 
 
Várunk mindenkit szeretettel! 
 
Budapest, 2016. június 21. 

Üdvözlettel, 
 
 

Jenei Éva 
Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
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