January 16, 2020

KÖLYÖK AIKIDO TÁBOR
Révfülöp 2020.06.21-26.

Helyszín
Révfülöp, Napfény Kemping
A kemping közvetlen vízpart
mellett terül el néhány
kilóméterre a Káli medencétől.

Étkezés
A táborban, napi háromszori
étkezés (reggeli, ebéd,
vacsora) Különleges étrend
megoldható!

Programok
aikido edzések,
hajókirándulás, balatoni fürdés
(kicsiknek medence),
csapatjáték, kirándulás (Fülöp
hegyi kilátó), foci, tollas, kosár,
aszfaltkréta, szabad program

Szállás
Sun mobilházak, 24nm, 5
ágyas, felszerelt (konyha, hűtő,
kertibútor, fedett terasz,

A tábor díja 48000,-Ft/fő, mely tartalmazza az edzés, étkezés,
szállás, tábor programjainak a költségeit.
Utazás egyénileg történik!
A tábor minimum 30 fő jelentkezése esetén kerül
megrendezésre!
Jelentkezési határidő 2020. március 31.
A tábor díjának a befizetése részletekben történik, a
jelentkezési határidőt követően, számla alapján átutalással az
alábbi bontásban:
2020. április - 16000,2020. május - 16000,2020. június - 16000,(a tábor díja kérés esetén egy összegben is fizethető)
Abban az esetben, ha a jelentkezési határidőig a tábor
megtartásához szükséges minimum létszám nem jön össze, a
tábor nem kerül megrendezésre!
A jelentkezési határidőt követően akadályoztatás esetén a
tábor díja nem kerül visszatérítésre!
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Cras imperdiet sapien nec sem

Vestibulum bibendum
pede quis mi semper
In et aptent posuere sapien
tempor, id nullam fermentum
consequat metus ut. Hasellus
quam dolor dui, vehicula a id
fermentum amet. Sapien in, quo
vestibulum, viverra vitae.

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in
vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et.
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing,
vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum
tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in
vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci,
porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
Morbi integer molestie, amet suspendisse morbi, amet
maecenas, a maecenas mauris neque proin nisl mollis. Suscipit
nec ligula ipsum orci nulla, in posuere ut quis ultrices, lectus.

• In pellentesque rhoncus sapien
• Praesent consectetuer, enim
• Semper vehicula, elit ligula

dignissim mauris
Faucibus semper id vivamus justo
vel aliquam. Egestas curabitur sit
justo, elit risus velit orci vitae velit,
orci curabitur amet recusandae
ullamcorper quis.
Quam nascetur fringilla quisque
adipiscing porta, in nullam
pharetra suspendisse, tincidunt
dictumst varius. Quisque vitae
lorem, tristique proin ut tincidunt
id, ipsum cras bibendum eu arcu
faucibus. Pellentesque soluta.
mauris nulla erat imperdiet
tincidunt est, purus aliquam sociis
ac quis, amet lobortis dui amet.
Amet quis habitasse vestibulum
ipsum a suscipit, donec lectus
turpis hendrerit. Montes et metus
adipiscing consectetuer nunc.
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