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Kedves Edzőtáborozók! 

Az edzőtáborra jelentkezési határidő lejárt, a szállásfoglalás és az étkezések, bankett létszáma 
meghatározásra került, a megrendelések február 27-én hétfőn leadásra kerülnek.  

A Magyar JKA Karate Szövetség web-lapján edzőtábori kiírás mellékleteként megtaláljátok a térképet, 
fontosabb helyszíneket. 

Az edzőtábor eseményei a Vályi-Nagy Károly Sportcsarnok köré összpontosulnak, ez tulajdonképpen 
a belváros része, az általunk igénybe vehető szállások nagy része a sportcsarnok szomszédságában 
vannak (Hotel Opál és a középiskolai kollégium). Akik nem kértek étkezést, azoknak is több étkezési 
lehetőségük van a Pizzériákban, a Büfékben, Busz pályaudvaron. A sportcsarnok körül nincs túl sok 
parkolóhely, ezért a lakóházak környezetét is kell majd használni, illetve nagyobb parkolási lehetőség 
a Városi Sportcsarnok melletti parkolóban van (kb.: 200 m a sportcsarnoktól). Akiknek a szállásuk a 
kollégiumban van, azoknak a kollégium udvara csak néhány autót tud befogadni, ezért parkolásra a 
sportcsarnok környezete ad majd többlet lehetőséget. 

Az edzőtáborba érkezőket pénteken a Mátrai Karate-do Sportegyesület karatékái fogadják az edzések 
helyszínén, ahol a belépőkártyákat, ebédjegyeket, előrendelt pólókat át lehet venni-regisztráció-, 
illetve az edzések előtt be lehet fizetni a részvételi díjat. Az edzőterembe csak érvényes 
belépőkártyával lehet belépni, az ajtóknál levő segítők érvényesítik a kártyát. A bankettre is a belépő 
kártyát kell használni. Az edzőtábor hivatalos megnyitója a szombat délelőtti edzések között lesz, kb.: 
10-15 percben, fényképezés edzés közben folyamatosan lesz, illetve a csoport fényképezéseket a 
szombat délutáni edzések közötti időszakra terveztük. 

A kollégiumi szállást csak a pénteki edzés után lehet elfoglalni! Mivel a szálláson döntően 4 fős 
szobák vannak, ezért vannak olyan szobák, ahol a 4 főt fel kellett tölteni, de igyekeztünk a kéréseket 
is teljesíteni. 

Az étkezési időpontok a MENÜ lapon szerepelnek. Az étkezések a szálláshelyen levő étteremben 
lesznek, a klubvezetői vacsora helyszíne a Malomudvar Étterem. A vacsorán a klub vezetője, vagy a 
klub egy képviselője vehet részt ingyenesen, a további részvétel külön térítés ellenében lehetséges. 

A BANKETT vasárnap 01:00 óráig tart. 

Amennyiben a megrendelt pólókon kívül lesz még igény, azt már csak utólag postázással tudjuk 
megoldani.  

         

Jó edzőtáborozást kívánnak 

         a szervezők 


