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NYITOTT VERSENYTÁNC KÉPZÉS MEGHÍVÓ 

 
Tisztelt Tagszervezetek, 
 
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy nyitott képzés kerül megrendezésre 2018. február 12-
én hétfőn (minden korosztály számára), mely egyben edzői képzés is.  
 
A képzés nyitott bármely (legalább egyik táncágból) C-B-A-S osztályos versenyző részére. 
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/nap 
 
Az oktatás pontos helyszíne:  
 
Arena Event Hall 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 9-12. 
 
Tervezett program: / a program változtatás jogát fenntartjuk/ 
 

Időpont Téma Előadó 

11:00-12:00 Standard csoportos óra Asis Khadjeh-Nouri 

12:15-13:15 Latin csoportos óra Fred Mosa 

13:15-13:30 Szünet  

13:30-14:30 Standard csoportos óra Asis Khadjeh-Nouri 

14:45-15:45 Latin csoportos óra Fred Mosa 

 
 
Magánórák foglalására is van lehetőség, magánórák foglalását a honlapunkon az 
Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül kell jelezni.  A magánórák ára: Asis 
Khadjeh-Nouri 130 €/45 perc, Federic Mosa 110 €/45 perc 
 
A 2018. évi válogatott kerettagok, valamint edzőik az oktatáson térítésmentesen vehetnek részt.  
Az útiköltség és az egyéb költségek (pl. ebéd, szállás, magánórák) a résztvevőket terhelik. 
 
Részvételnek az egész napos megjelenés számít! 
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 - tehetik 
azt meg. 
Mind a párosok, mind a trénerek részvételi szándékukat a honlapunkon az Eseménynaptárban 
található internetes felületen keresztül jelezzék 2018. február 7-ig. 
 
A képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató, pontozóbíró és döntnök számára is 
nyitott. A képzésen való részvétel díja (tartalmazza a formációs pontozóbírói képzés díját is): 

• 2018-as licence-el rendelkező pontozóbíróknak 6000 Ft/képzés/(formációs pontozóbírói 
képzés) 

• Edzőknek, trénereknek, érdeklődőknek 6000 Ft/képzés 



 
A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően vagy a helyszínen kell befizetni a Magyar TáncSport 
Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. Jelentkezés 2018. február 7-ig a honlapunkon az 
Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül lehetséges. Aki a jelentkezési 
határidő után adja le regisztrációját, annak a képzésért +2000 Ft/fő pótdíjat számolunk fel. 
 
A képzésen való részvétel beleszámít a pontozóbírók besorolási pontértékébe (13:30-15:30-ig 
tartó képzésen való részvétel= 2 pont) 
 
Bankszámlaszám: 11709002-20013671 A befizetéseknél a közleményben a résztvevő neve mellett 
kérjük feltüntetni a ’nyitott képzés’ megnevezést is. 
 
 
Budapest, 2018. január 2. 

Üdvözlettel, 
 

Rimányi Judit 
Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

 


