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GYŐR 
AForce1 Dance Studio, Győr Ifjúság krt.113. 

                                              2022. Június 20-24. 
 
 
AFORCE1 TANÁROK:   
BÓKA ADRIENN 
BÖDŐ NIKOLETT 
BUDAI FANNI 
DOBÓ TÍMEA (jóga)  
HÉRINCS DORINA  
KÁLMÁN KITTI 
KISS KRISZTINA 
KÖVECSES PATTI (oldschool) 
SÁRI ROLAND & SÁRI-BÍRÓ TÍMEA  
 
 
Továbbá:  

1) Kreatív vetélkedők 
2) Interaktív játékok 
3) Moderntánc órák 
4) Külsős programok 
5) Kognitív képességfejlesztés 
 
 
 
 
 
 
Testvérkedvezmény (összesen -10% kedvezmény azaz 56.700 HUF / 2 fő) 

 
 

JELENTKEZÉS: 4-12 éves korig, szabad helyek függvényében,  
szülői nyilatkozat kitöltésével! 

 
 
 

AForce1 tanárok, ebédeltetés, motivációs díjak, állatkert látogatás, kisvasút, SpielPlatz 
játszóház, mesevetítés, festés és rajzolás, playstation és tiktok verseny, táncverseny, 

fotózás, videózás stb... 

http://www.aforce1hiphop.com/napkozis-gyermek-tabor
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5 nap 4 éjszaka 
 
 

 Teljes díj Foglalói díj Fennálló díj 

Árak 31.500,- Ft 10.000,- Ft 21.500,- Ft 

Határidők Június 14.-ig Regisztrációkor 
március 1.-től 

Június 14.-ig 

 
Mellékletben: 1) tábor ebéd menü 2) tábor órarend: *júniusban közzé téve! 
 
Igény esetén benn alvás a stúdióban: erre kialakított fekhelyek szivacsokon a 
kisteremben. 0-24 órás tanári felügyelettel!  
 
 
 

BANKI ADATOK: 
Számlatulajdonos: Németh Imre Lászlóné EV 

 Bankszámlaszám: 10400401-50526881-71671009 

Adószám: 68982296-1-28 
9028 Győr, Széna u.15. 

 
Utaláskor megjegyzés: A táborba regisztrált táncos teljes neve 

Utalás: március 1.-től június 14-ig. 
 
 

Regisztráció után, visszamondás esetén a foglalói díjat nem áll módunkban 
visszafizetni, lemondás esetén pedig június 14.-e után a fennálló díj 50%-át 

fizetjük vissza. 
 

 
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA 

 
Továbbá regisztráció után, ha a Covid-19 helyzetre hivatkozva Magyarország 

kormánya további korlátozásokat vezet be és a X. Napközis Gyermektábor 
nem valósulhat meg, úgy a tábor teljes díját visszautaljuk! 
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Ingerdús környezet, aktív kikapcsolódás, élményekkel teli programok. 
Várjuk gyermeked a győri napközis gyermektáborba, ahol a cél, hogy a szürke 
nyári hétköznapokból kiszakadva egy ingerdús, programokkal tűzdelt hetet 
töltsön el. A nyári táborozás életreszóló élményt jelent,  

 
 

Íme a nyári táborunk legfontosabb előnyei: 

 
• felejthetetlen élmények biztosítása 

• ingerdús környezet megteremtése 

• baráti kapcsolatok születése 

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

• nálunk a gyermek ismét gyermek lehet 

• nincsenek leckék, nincsenek iskolai elvárások 

• nálunk mindenki önmagát adhatja 

• biztosan mindenki megtalálja egymással a közös hangot 

• figyelünk az életkori sajátosságokra 

• közösségi programok 

• játszva tanulás élménye 

• garantált feltöltődés 

• odafigyelünk mindenkire 

 
 
Milyen élményprogramok várják a gyerekeket? 
 

A szabadidős programok összeállítása során arra törekedtünk, hogy minden 

életkorhoz és minden igényhez igazodva megtaláljuk a leginkább élménydús 

lehetőségeket. Napközis táborunk fő fókuszában a tánc és annak tanulása, a 

kultúra megismertetése a célunk, de a táncórák nem teszik ki a napi programot, 

ezért változatos programtervet kínálunk.  A végleges teljes órarendet június 14.-

ig a regisztrációs felületen közzé tesszük. A táborból élőben is jelentkezünk 

majd, így a szülők otthonról nézve is bekapcsolódhatnak a tábor programjába, 

ezért érdemes követni minket instagram, facebook oldalainkon keresztül!  

 

• A táborban több éves tapasztalattal rendelkező óraadók, animátorok és 

táborvezetők dolgoznak. A gyerekek az AForce1 Dance Studióban töltik 

a napjuk egy részét, tanári felügyelet mellett.  
 
Maximum tábor létszám 60 fő! 
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Megjegyzés: A tábor teljesen kezdők számára is elérhető! A regisztrációs 

határidő után összesítjük a jelentkezéseket és a tábor órarendjét úgy állítjuk 

össze, hogy a teljesen kezdő ill. haladó, tapasztalt táncosok számára is 

megfelelő legyen. A napközis táborunk napirendje nem csak táncórákból áll, 

hanem sokféle élménnyel teli programból ☺  

 

Rólunk: 

A 16 éve működő, sikeres és eredményes „World of Dance” díjas AForce1 TSE 

egy független nyári napközis gyermektábort szervez Győrben, az AForce1 

Dance Stúdióban. 2022-ben jubileumi nyári napközis gyermektáborunkba 

várunk minden külsős, táncos és nem táncos gyermeket! 

 

Informálódj: 

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

a korábbi táboraink fotó albumait, ill. keress ránk a Youtube-on, ahol számos 

táboros videót nézhetsz rólunk!  

 

 

 
A tábor főszervezője: 

 
Németh Ádám, az AForce1 TSE alapítója. 

(egyesületi elnök, sportedző, kulturális rendezvényszervező) 
 
*A REGISZTRÁCIÓ AZ ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS A 

FOGLALÓI DÍJJAL EGYÜTT ÉRVÉNYES. 
 

A tábor programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

http://www.aforce1hiphop.com/napkozis-gyermek-tabor

