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VÁLOGATOTT KERET TÁBOR MEGHÍVÓ 

 
 
Tisztelt Tagszervezeti képviselők, 
 
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a válogatott keret táborunk 2015. június 26-27-28-án 
Szentesen kerül megrendezésre minden korosztály számára.  
 
2015. június 27-én a tábor nyitott bármely (legalább egyik táncágból) B-A-S osztályos 
versenyző részére (Junior I és Gyermek korosztályban C osztályosok is jöhetnek).  
Részvételi díj: 6 000 Ft/fő 
 
Az oktatás pontos helyszíne:  
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, 6600 Szentes, Jövendő utca 1. 
 
A válogatott kerettagok, valamint edzőik a válogatott keret oktatáson térítésmentesen 
vehetnek részt. Az útiköltség és az egyéb költségek (pl. ebéd, szállás, magánórák) a 
résztvevőket terhelik. 
Azok a párosok, akik vagy standard vagy latin táncokból kiérdemelték a kerettagságot, és 
szeretnének részt venni a másik táncág csoportos óráján is, térítés fejében – 3 000 Ft/fő/nap - 
tehetik azt meg. 
Mind a párosok, mind a trénerek részvételi szándékukat kérem írásban jelezzék az 
mtasz@mtasz.hu email címen, 2015. június 15-ig (akik előzetesen leadták interneten a 
jelentkezésüket, nekik nem kell még egyszer jelentkezni). 
 
A válogatott képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató, pontozóbíró és döntnök 
számára is nyitott. A képzésen való részvétel díja: 

 26-án pénteken és 28-án vasárnap 4.000 forint/fő/nap (akinek nincs válogatott párosa) 

 27-én szombaton: 6.000 Ft/fő  
 

A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően vagy a helyszínen kell befizetni a Magyar 
TáncSport Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. Jelentkezés 2015 június 15-ig az 
mtasz@mtasz.hu e-mail címen, a jelentkezési lap elküldésével lehetséges. Aki a 
jelentkezési határidő után adja le regisztrációját, annak a képzésért +2 000 Ft/fő pótdíjat 
számolunk fel. 
A válogatott keret képzéseken való részvétel beleszámít a pontozóbírók besorolási 
pontértékébe (egy egész napos képzésen való részvétel= 2 pont) 
 
Bankszámlaszám: 11709002-20013671 A befizetéseknél a közleményben a résztvevő neve 
mellett kérjük feltüntetni a ’válogatott képzés’ megnevezést is. 
 
Magánórák foglalására is van lehetőség, a magánóra foglalási nyomtatvány visszaküldésével 
(mtasz@mtasz.hu e-mail címre). A magánórák ára: Holger Nitsche, Asis Khadjeh-Nouri 120 
€/45 perc 
 
Budapest, 2015. május 26. 

Üdvözlettel, 
 

Jenei Éva sk 
Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
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