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DAIKIN - Grosics Gyula Focitábor 

 
 

 Megrendezésre kerül a korábbi táborhoz hasonlóan a Dainkin - Grosics Gyula 

Focitábor a XI. kerületben a Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában. 

Az idei Focitábor két turnusban lesz elérhető: 

Június 15-19, hétfőtől- péntekig (8-16 h-ig.) 

Június 22-26, hétfőtől- péntekig (8-16 h-ig.) 

Nyári focitáborunkba 5 és 13 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk – fiúkét 

és lányokét egyaránt!  

Fontos, hogy a táborokra csak online regisztrációs lapunkon lehet jelentkezni, 

mely az alábbi linkre kattintva érhető el, és tölthető ki. 

Szeretettel várnunk minden kis Focispalántát, aki szeretné igazán jól érezni 

magát és szakmailag intenzíven fejlődni a tábor ideje alatt. 

http://www.grosicskapusiskola.hu/
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Napi program felépítése:  

 

- érkezés 08:00-kor,   

- délelőtti intenzív, speciális edzés    

- ebéd, 

- pihenő, 

- délután ismét intenzív edzés   

-  távozás 16:00 

A heti programjainkban különböző előadások, speciális oktatások szerepelnek.  

A tábor ideje alatt a Grosics Gyula Focitábor növendékeit ismert sportolók 

látogatják meg.(Képlékeny) Heti bajnokságot is rendezünk a Focistáink között 

és a házi vetélkedőinkben is lehet majd indulni.  
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Táborvezető 

A 2020-as táborokat Kiss Tamás vezeti, akit a +3620/232-8115-ős 

telefonszámon, illetve a kiss.tamas@grosicskapusiskola.hu email címen lehet 

elérni. 

A foglalkozásokat, képzéseket. Kiss Tamás, Bocs Bence, Spekner Szilárd, 

Domonkos Gergő, Jakobszen Tamás 

 

A FOCI TÁBOR KÉPZÉS DÍJA: 20.000 Ft/fő/hét/ 

Az ár tartalmazza az összes étkezést, valamint a képzés, illetve az összes 

költséget.  Minden jelentkező kap egy Grosics Alapítvány Adidas pólót. A tábor 

végén meglepetés ajándékkal búcsúzunk el a résztvevőktől. 
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Jelentkezés: 2019. június 12-ig 

Testvér kedvezmény 10% 

Fizetés módja: Grosics Iskolában készpénzként előre vagy a kezdés napján, a 

helyszínen. 
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Jelentkezés menete: a pontosan kitöltött jelentkezési lapot és a szülői 

nyilatkozatot kérjük a  

jelentkezes@grosicskapusiskola.hu  e-mail címre elküldeni.  
 

Nagy várakozással várjuk az idei tábort, mivel ezen a nyáron a jól bevált 

edzésprogramok mellett teljesen új dolgokat is ki fogunk próbálni. Legyél te is a 

részese képzésünknek, mert Gyula bácsi fentről biztosan szemmel tart minket 

és figyeli a leendő utódait.     

 

Kiss Tamás 

Grosics Alapítvány Igazgató   

Köszönjük a jelentkezést! 

 

                                                               

 

 

 

 

http://www.grosicskapusiskola.hu/
mailto:kiss.tamas@grosicskapusiskola.hu
mailto:jelentkezes@grosicskapusiskola.hu

