
AForce1 TSE Hungary bemutatja 
WINTER DANCE CAMP 2021 

 

Jelentkezés: 
www.aforce1hiphop.com/telitabor 

 

 
 

AForce1 Dance Studio 
Győr, Ifjúság krt.113. 

2021. december 28-30. 

 
 
VENDÉGEINK: 
DANIEL MILAN (vogue & arms control + dj. party night) 

REGNER FRUZSINA (Regneration: pilates & jóga)  

VAS-IMRE NORBERT & CSILLA (house & waacking + collab)  

 

AFORCE1 TANÁRAINK:  
HÉRINCS DORINA (highheels & newstyle) / AForce1 Győr 
HORVÁTH VANESSA (kortárs) / AForce1 Győr 
KORCSOK RENÁTÓ (newstyle) / AForce1 Tatabánya 
 

BEMUTATKOZNAK: 
SÁRI ROLAND & SÁRI-BÍRÓ TÍMEA (LA style & collab) / AForce1 Paks 
KÖVECSES PATTI (Oldschool hiphop) / AForce1 Csorna 

 
 
- AForce1 Tanárok 
- Ajándék tábor póló  
- Choreo contest show 
- Ebéd a Liget Étteremben 
- Igény esetén vacsora a Ligetből és szállás a stúdióban  
- Motivációs díjak 
- Profi fotók és videók 
- Ország legismertebb vendégtanára  
 
Továbbá: Opening party, reggeli jóga, álló és erőnléti edzések, mozivetítés, chill 

programok 
 

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  
2021. október 11.-től november 1.-ig!  
Figyelem: jelentkezés szabad helyek függvényében a megadott határidőkig 
lehetséges! Maximalizált létszám: 55 fő!  

http://www.aforce1hiphop.com/edzotabor
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 Teljes díj Foglalói díj Fennálló díj 

Árak 35.000,- Ft 15.000,- Ft 20.000,- Ft 

Határidők 2021. dec.10.-ig 2021.okt.11-től 2021.dec.10-ig 

 
Mellékletben: 1) tábor ebéd menü 2) tábor órarend: *decemberben közzé téve! 

 
Az ár tartalmazza az ebédet a Liget Étteremben, táborpólókat, ajándékokat, különdíjakat, 

stúdió és tanárok költségeit, valamint igény esetén a szállás igénylését a stúdióban ill. egyéb 
szervezési költségeket. 

 
 
 

BANKI ADATOK: 
Számlatulajdonos: Németh Ádám EV 

 Bankszámlaszám: 10403356-50526780-49821007 

Adószám: 60386445-1-28 
9028 Győr, Széna u.15. 

 
Utaláskor megjegyzés: A táborba regisztrált táncos teljes neve 

 
 

Regisztráció után, visszamondás esetén a foglalói díjat nem áll módunkban 
visszafizetni, lemondás esetén pedig december 1. után nem áll módunkban 

visszafizetni a befizetett díjat. 
 
 

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA 
 

A regisztráció után, ha a Covid-19 helyzetre hivatkozva Magyarország 
kormánya újabb korlátozásokat vezet be és az AForce1 TSE téli tábora nem 

valósulhat meg, úgy a tábor teljes díját visszautaljuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aforce1hiphop.com/edzotabor
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Inspiráló környezet az AForce1 TSE stúdiójában, ahol az aktív kikapcsolódás, 
színes programok, táncórák garantálják az élményekkel teli közös napokat.  
Várunk Téged is, 13 éves kortól az AF1 téli edzőtáborába! 

 

Íme a téli táborunk legfontosabb előnyei: 

 
• felejthetetlen élmények biztosítása  

• edzések a AForce1 központi győri stúdiójába 

• ingerdús környezet megteremtése 

• baráti kapcsolatok születése 

• az iskolai stresszes időszak elfeledtetése, a gyerekek „feltöltése” 

• nincsenek leckék, nincsenek iskolai elvárások 

• nálunk mindenki önmagát adhatja 

• figyelünk az életkori sajátosságokra és a technikai szintekre az órarend 

kialakításánál 

• közösségi programok bent és a szabadban egyaránt 

• garantált feltöltődés és táncos fejlődés 

• kezdő és versenyző szintű táncórák 

• egyéb közösségi programok  

• távoli városokból érkezőknek szállás biztositása a stúdióban 

• ebéd és vacsora biztositása a résztvevőknek 

 
 

Maximum tábor létszám max. 55 fő! 

Megjegyzés: A tábor teljesen kezdők és külsősök és versenyzők számára is elérhető! 

A regisztrációs határidő után összesítjük a jelentkezéseket és a tábor órarendjét úgy 

állítjuk össze, hogy a jelentkezők technikai szintjéhez igazítjuk, így minden táncos 

számára megfelelő.  A téli táborunk napirendje nem csak táncórákból áll, hanem 

sokféle élménnyel teli programból ☺ 

 

Rólunk: 

A 15 éve működő, sikeres és eredményes „World of Dance” díjas AForce1 TSE 

ajánlásával egy független ország számos pontjáról elérhető téli edzőtábort szervez 

Győrben, Adyváros szívében az AForce1 Dance Studioban. 2021-ben a téli 

edzőtáborunkba várunk minden jelentkezőt az ország minden pontjáról!  

 

Informálódj: 

Ha még sosem táboroztál velünk nézd meg az AForce1 TSE FaceBook oldalán a 

korábbi táboraink fotó albumait, instagram oldalunkat, ill. keress ránk a Youtube-on, 

ahol több száz videóból válogathatsz.   

 

 

 
 
 

http://www.aforce1hiphop.com/edzotabor
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A tábor főszervezője: 
 

Németh Ádám, az AForce1 TSE alapítója. 
(egyesületi elnök, sportedző, kulturális rendezvényszervező) 

 
További infó +36 30 952 7500 

 
 
*A REGISZTRÁCIÓ AZ ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS A 

FOGLALÓI DÍJJAL EGYÜTT ÉRVÉNYES. 
 

 

A tábor programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

http://www.aforce1hiphop.com/edzotabor

