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VERSENYTÁNC PONTOZÓBÍRÓI TOVÁBBKÉPZÉS 
 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a Magyar TáncSport 
Szakszövetség pontozóbírói továbbképzést szervez a következő időpontban: 
 

2018. augusztus 25-26.  
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
2018. augusztus 3. 
 
Jelentkezni a honlapunkon az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül 
lehetséges (https://goo.gl/forms/BUrxJ0qtWqhGzhcz2) 
 
A szállás és étkezés igényeket kérjük legkésőbb 2018. augusztus 3-ig leadni a mellékelt 
megrendelő nyomtatványon (Excel file). További részletek a kiírás végén! 
 
A képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató és döntnök számára is nyitott. 
 
Az oktatás pontos helyszíne:  
 
 

PROGRAM 
 

2018. augusztus 25. (szombat) 
15:30-17:00 Mit értékeljünk? – Basic Standard László Csaba 

17:15-18:15 Szakmai fórum  

18:30-20:00 Mit értékeljünk? – Basic Latin Lajtai Beatrix 

2018. augusztus 26. (vasárnap) 

9:15-10:45 Asis standard felnőtt válker  Asis 

11:00-12:30 Peter Stokkebroe latin felnőtt válker Peter 

12:45-14-00 ebéd  

14:00-15:30 Pontozóbírói továbbképzés Asis 

16:00-17:30 Pontozóbírói továbbképzés Peter 

18:00-20:00 Asszisztensi vizsga Döntnöki fórum  

 

Képzés díja (tartalmazza a válogatott keret képzés részvételi díját is) 
 

• 2018-es licence-el rendelkező pontozóbíróknak 6.000 Ft/képzés 

• Edzőknek, trénereknek, érdeklődőknek 8.000 Ft/képzés 
 
Jelentkezési határidő után leadott jelentkezéseknél plusz 2.000 Ft pótdíjat számolunk fel. 
 
Befizetés módja: A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően számla alapján kell befizetni 
a Magyar TáncSport Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. (számlaszám: 11709002-
20013671) 
 

https://goo.gl/forms/BUrxJ0qtWqhGzhcz2


A képzés besorolási pontértéke: 25-e és 26-a 6-6 pont (csak az igazolt teljes képzés után)  
                                                        23-a és 24-e 2-2 pont (csak az igazolt teljes képzés után) 
 
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS INFORMÁCIÓK 
Szállás illetve étkezés (ebéd, vacsora) megrendelésére a mellékelt Excel dokumentum 
kitöltésével nyílik lehetőség. A kitöltött megrendelőket az mtasz@mtasz.hu email címre kell 
visszaküldeni legkésőbb 2018. augusztus 3-ig beérkezően. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy 
kizárólag a megadott határidőig beérkezett megrendeléseket tudjuk figyelembe venni! 
 
Szállás: 
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25. 
https://mindszenty.net/ 
 
Szobatípusok: 
2-3-4-6 fős szoba 
(Felszereltség: zuhanyzós fürdő – van, ahol két szobához tartozik egy, van, ahol külön tartozik 
hozzá; emeletes és egyszemélyes ágyak) 
 
Ár: 4 000 Ft/fő/éj (A szállás a reggelit nem tartalmazza!) 
 
Szobák elfoglalása: 14 órától 
Szobák elhagyása: 9 óráig 
 
 
Étkezési lehetőség a Városi Művelődési Központban: 
 
Ebéd: 900 Ft/nap 
Vacsora: 700 Ft/nap 
 
A szállás- illetve étkezésre vonatkozó megrendeléseket továbbítjuk az étterem, illetve a kollégium 
felé, azok árát a helyszínen készpénzben kell majd rendezni. 
 
Budapest, 2018.07.09. 
 
    Üdvözlettel,  

   
  Bíró Csaba 

  versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag 
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