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BODAJK 
Bodajki Falutábor, Tábor u.1. 

2022. július 8-12.  

 
 
KIEMELT VENDÉG TANÁROK:  
DUC AHN TRAN - newstyle (R3D ONE, Budapest) 

CSIBRA ALETTA - afro (ART KINGDOM DANCE COMMUNITY, Budapest)   

KŐRÖSI ROLAND - LA style (ART KINGDOM DANCE COMMUNITY, Bp.)  

 
VENDÉG TANÁR: dr. Kálmán Csilla - 2x fitness világbajnok, táplálkozás szakértő  
- 1 erő és állóképesség fejlesztő és 1 elméleti oktatás óra 
 
 
AFORCE1 TANÁROK:   
ANTAL ZOLI (LA style, hiphop) 
BÓKA ADRIENN (newstyle) 
DOBÓ TÍMEA (jóga) 
HÉRINCS DORINA (highheels) 
HORVÁTH VANESSA (lyrical) 
KAJTÁR JÁHEL (hiphop) 
KORCSOK RENÁTÓ (newstyle) 
KÖVECSES PATTI (oldschool hiphop) 
SÁRI ROLAND & SÁRI-BÍRÓ TÍMEA (LA style & collab) 
VARGA MÁTYÁS & ERDŐSI BETTINA (newstyle) 

 
 
Továbbá: 

1) Kreatív vetélkedők 
2) Interaktív játékok 
3) Moderntánc órák 
4) Kognitív képességfejlesztés 
5) Egyéb sporttevékenységek 
 

Teljes ellátás, AForce1 Tanárok, Ország legismertebb vendégtanárai, 
Szervezett busz, Ajándék tábor póló, Choreo contest show, Motivációs 

díjak 
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Reggeli jóga, álló és erőnléti edzések, mozivetítés, csapatjátékok, tábortűz, és további 
programok, meglepetések... 

 

JELENTKEZÉS: 12,5 éves kortól szülői nyilatkozat kitöltésével! 
 

5 nap 4 éjszaka 
 

 

 Teljes díj Foglalói díj Fennálló díj 

Árak 51.000,- Ft 16.000,- Ft 35.000,- Ft 

Határidők Március 1.-től Regisztrációkor 
fizetendő 

Június 14.-ig 

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

 
A tábor díja a szervezett busz útiköltségét nem tartalmazza, a szervezett busz 

díját a táborba utazás napján a buszon a felelős személynek kell fizetni. A 
busz költség díja létszámtól függ és változik. A busz maximum férőhelye 49-52 

fő. Igény esetén további buszt indítunk. Az ár az oda és vissza utat 
tartalmazza. 

 
 
 

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 XVI. AForce1 nyári edzőtábor 

nem valósulhat meg, úgy a tábor teljes díját visszautaljuk! 
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Ingerdús környezet, aktív kikapcsolódás, élményekkel teli programok. Várjuk 
gyermeked 13 éves kortól az AF1 nyári táborába, ahol a cél, hogy a szürke nyári 
hétköznapokból kiszakadva egy ingerdús, programokkal tűzdelt napokat töltsön el.  A 
nyári táborozás életreszóló élményt jelent,  

 

Íme a nyári táborunk legfontosabb előnyei: 

 
• felejthetetlen élmények biztosítása, nagyvárosból az erdő szélére 

• 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  

 
Az Ottalvós programterv során minden napra különböző élmény programokat 
biztosítunk. Milyen élményprogramok várják a fiatalokat? 
 

A szabadidős programok összeállítása során arra törekedtünk, hogy minden 

életkorhoz és minden igényhez igazodva megtaláljuk a leginkább élménydús 

lehetőségeket, melyet a jól bevált igényekhez igazítunk, de mégis évente színesítve 

azt. 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 és táborvezetők 

dolgoznak. A gyerekek egy biztonságosan elkerített táborrészben, lakóegységben 

lesznek elszállásolva. Itt zajlanak az aktív programok is, ahol nincs autós forgalom. 

 

• A változatos és élménydús programterv során egyetlen gyermeknek sem lesz ideje 

bármin szomorkodni vagy búsulni, garantáltan lekötjük minden energiáját. 
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Bizonyított tény, hogy a pozitív és ingerdús környezet jó hatást gyakorol a 

fiatalokra, a legfőbb célunk ennek az elérése így itt a bodajki falutáborban, a 

természetben a legjobb időtöltés lesz. 
 

Maximum tábor létszám 150 fő! 

Megjegyzés: A tábor teljesen kezdők és külsősök 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 

ajánlásával egy független országos nyári gyermektábort szervez Bodajkon, a Gaja 

szurdok mellett, az Országos Kék Túra vonalában.  2022-ben nyári 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, ill. keress ránk a Youtube-on, ahol számos táboros 

videót nézhetsz rólunk!  

 

Szülőknek üzenet a tábor szervezőjétől:  

A bodajki falutábor távolsága Budapesttől 85 km, Székesfehérvártól 25 km, Győrtől 

1óra autóút. Van lehetőség rá, hogy a szülők ellátogassanak a táborba a táborozás 

ideje alatt.   

 
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! 
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