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      2017-évi Központi Edzőtábor 
 

Magyar Tradicionális Kempo Karate Szövetség 
Shorinji Toraken Ryu- Kurayfat Kempo- HUN Kempo Kai-Shidokan Karate- Thai Box 

 
 
Tábor időpontja:  2017.07.24-tól, 2017.07.29-ig 
 
Tábor helye:   Révfülöp,   Halász u. 37, 8253 
 
Tábor költsége: Felnőtteknek: 36.500.- ft, azaz harminchatezerötszáz forint  
 Kiskorúaknak (18 év alatt) 35.000.-ft azaz harmincötezer forint 
 3 éves kor alatt INGYENES, szépkártya elfogadóhely ( kivétel tábor előleg!!!)  
 

Részvétel feltétele: 2017 évre érvényes Budo Pass, érvényes sportorvosi igazolás!!!!!!, kempo-karate gí 
felvarrókkal, thai boksz felszerelés, védőfelszerelések, az előleg és a végösszeg időben történő befizetése, 
gyermekek és fiatalkorúaknál szülői beleegyező nyilatkozat. 
 

A tábor szervezéséhez előleg fizetésére szükség van! Az előleg összege 10.000.- ft, azaz tízezer forint, melyet 
mindenkinek 2017.02.20-ig a klubvezetőjének kell megfizetnie. Az előleg összegét utalvánnyal ,szépkártyával , 
stb. megfizetni NEM lehet. A klubvezetők 2017.02.25-ig a szövetség bankszámlájára, vagy készpénzben a 
szövetség felé kötelesek befizetni, megfizetni az előlegek összegét. Előleget nem áll módunkban visszafizetni!  
 

Napi díj fizetésére van lehetőség mely összege: 8.000-ft/nap. Akik csak meghatározott napokon vesznek részt az 
edzéseken és/vagy megszállnak, illetve étkeznek a tábor területén az edzőtábor ideje alatt, ezen díj befizetésével 
jöhetnek be a tábor területére. A tábor kezdetekor kell jelezni, hogy kihez érkezik látogató és mikor. (szállás-
plusz étkezés miatt). Az utolsó előtti (pénteki) napon látogatók csak a vizsga végéig maradhatnak a 
táborban! A Sayonara-party zártkörű rendezvény, csak az egész tábor ideje alatt résztvevők 
részére!  
 

Elhelyezés: 3-4 ágyas szállodai szobákban, vagy 6-8 ágyas apartmanban (egyedi kérés családoknak), napi 
háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora). Az adagok normál éttermi adagok, aki szeretne extra adagot térítés 
ellenében lehetséges. A vegeteriánusokat, vagy a különböző étel érzékenységet a jelentkezési lapon az edzők 
jelöljék be! 
 

Ha valaki úgy döntene, hogy maradna egy napot tovább és csak vasárnap szeretne hazamenni az is megoldható. 
8000-ft befizetése ellenében. Ezt is kérjük előre jelezni.  

 

Tábor vezető mesterek: 
    Hanshi    Lovász Gábor  7.dan- HUN Kempo Kai 
    Shihan   Kiss Attila   6.dan- Shidokan Karate 
    Renshi   Skultéti Gábor  4.dan- Kurayfat Kempo 
    Sensei   Erdélyi Ferenc 3.dan- Shorinji Toraken ryu 
    Sensei  Torma Zoltán   Thai Boksz-Shidokan 
 
Továbbá meghívott vendég mesterek:  Soke Ray D Ferrell 10 dan Shorinji Toraken Ryu (USA) 
                                         Soke Heinz Köhnen 10 dan Okinavai Kempo (Németország) 
                                          Sifu Ivan Spisiak Lohan Tao Kenpo (Szlovákia) 
                                         Sensei Szayka Róbert 4. dan Nihon Kempo Jujitsu (Szlovákia) 
 

valamint  a MTTKSZ mesterei és más meglepetés mesterek! 
 
Eredményes felkészülést: Osu! 
 
 
Kelt: Budapest, 2017-január-12        Dan kollégium 

 
 


