
iktatószám: 3-14/2019 
 
 

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

2019. augusztus 22. és 23. 
 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. augusztus 9. 
 
Jelentkezni a honlapunkon az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül 
lehetséges! (https://forms.gle/ZJW963bRgcZvCrJv9) 
 
A szállás és étkezés igényeket kérjük legkésőbb 2019. augusztus 14-ig leadni a mellékelt 
megrendelő nyomtatványon (Excel file). További részletek a kiírás végén! 
 
HELYSZÍN 
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. 
 
 
PROGRAM 
 

IDŐPONT TÉMA ELŐADÓ 

Augusztus 22. 
11:00-12:30 

Edzőképzés – nyújtás élettani hatásai Szermjagin-Borsos Zsófia 

Augusztus 23. 
11:00-12:30 

Edzőképzés – Gyakori figurakatalógus problémák Horváthné Krizsa Mária 

 
Valamint az adott napon, további időpontokban megrendezésre kerülő csoportos órák.  
 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
Képzés díja: 6 000 Ft/nap 
Jelentkezési határidő után leadott jelentkezéseknél plusz 2 000 Ft pótdíjat számolunk fel 
Válogatott keret edzőinek ingyenes! 
 
Befizetés módja: a képzés díja készpénzben (az MTáSZ irodájában ügyfélfogadási időben) vagy 
banki átutalással egyenlíthető ki (számlaszám: 11709002-20013671), a közlemény rovatba kérjük 
beírni, hogy „edzői képzés”. 
 
Felhívjuk minden edző és tréner figyelmét, hogy sportágunkban az edzői tevékenység 
működési engedélyhez (edzői licence) kötött.  Az edzői licence-el kapcsolatos szabályokat az 
MTáSZ sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló szabályzatának 5. paragrafusa tartalmazza.  
 
 
 
 

https://forms.gle/ZJW963bRgcZvCrJv9


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 2019. augusztus 14-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: 1000 Ft/nap 
Vacsora: 900 Ft/nap 
 
A szállás- illetve étkezésre vonatkozó megrendeléseket továbbítjuk az étterem, illetve a kollégium 
felé. 
A szállás és az étkezés árát a helyszínen kell fizetni! 
 
 
Budapest, 2019.06.30. 

 
 

Horváthné Krizsa Mária 
versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag 
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