
2016. évi Nyári Edzőtábor kiírása 
 
 
A tábor célja: 
Hogy a résztvevő karatekáknak a legmagasabb szintű Shidokan Karate és Kurayfat 
Kempo ismereteket biztosítsuk úgy, hogy a tanultakról vizsga keretén belül 
tanúbizonyságot is tehessenek a résztvevők. 
Illetve Nippon Zengot gyakorlóknak egy intenzív gyakorlás és továbbképzés. 
 
Szervezők: 
A Magyar Shidokan Karate Szövetség és a BUSHIDO Sportegyesület 
 
Kontaktszemély:  
Shihan Kiss Attila 
Mobil:+36-20-943-0212 
E-mail: shidokan.hungary@gmail.com 
 
A tábor helye: 
Napsugár Üdülő 
8253 Révfülöp, Hajnal utca 24. 
Autóval érkezőknek GPS cím: 8253 Révfülöp, Hajnal utca 9. 
Vonattal érkezőknek - gyalogos cím: 8253 Révfülöp, Bánky Donát utca teteje 
 
A tábor ideje: 
2016. július 11 – 16-ig 
 
 Találkozó: 
  július 11. hétfő 12.00-ra, helyszínen ebédtől! 
 
 Távozás: 
  július 16. szombat 11.00-ig, reggeli utánig! 
 
Szállás: 
2 – 3 – 4 (5 – 6) ágyas szobával, mosdóval (fürdő és WC szintenként a folyosón). 
(A szoba foglalásánál meg kell határozni az ágyszámot!) 
 
Étkezés: 
Napi 3 alkalommal (reggeli, ebéd, vacsora) 
 
Költségek: 

 
 38.000,- Ft (+14 éves), 
 35.000,- Ft (-14 éves), 

 35.000,- Ft (kísérő családtag) 
 
A tábori díjak tartalmazzák a szállás, a teljes emeltszintű étkezés és a tréningek díját. 
 
Utazás: 
Minden résztvevő egyénileg érkezik a táborba a kiírt ideig. 
 
Felszerelés: 
Javasolt 2 dogi, védőfelszerelés, 2 tréningruha (hosszú + rövid), futócipő, fehér 
sapka, fürdőruha, tisztálkodó felszerelés, napkrém, min. 2 törülköző, egyéb 
személyes holmi, zsebpénz, stb. 



 
A tábor vezetői: 
Shihan Kiss Attila 6. dan, 
Shihan Lengyel Tamás 6. dan, 
és még meglepetés oktatók …… 
 
Edzések: 
Reggel 06.30-08.00-ig mindenkinek 
Délelőtt 10.00-12.00-ig  karate és kempo 
Délután 13.30-14.30-ig  nippon zengo 
Délután 16.00-18.00-ig  karate és kempo 
Este 20.00-21.00-ig  nippon zengo 
Éjszaka ????????????  mindenkinek 
 
Jó idő esetén, az üdülő füves területén, rossz idő esetén étkezdében. 
 
Étkezések: 
Reggeli 08.00-tól 
Ebéd 12.00-tól 
Vacsora 18.30-tól 
 
Vizsga: 
Technikai és elméleti vizsga délelőtt, küzdelem délután lesz.  
 
10. kyu-tól 3. dan-ig minden fokozatra lehet vizsgázni, amennyiben a vizsgázó 
rendelkezik a szükséges várakozási idővel, van érvényes hazai és nemzetközi 
BUDO Pass-a, egészségileg alkalmas, mestere javasolta és befizette a vizsgadíjat. 
(A vizsgadíjakról a csoportvezetők adnak tájékoztatást.). 
 
Szabadidő: 
Szabadidőben mindenki igénybe veheti a tábor teljes szórakozási, sportolási, 
lehetőségeit, illetve közös balatoni fürdőzésen vehet részt. 
 
Sayonara Party: 
A tábor végén Sayonara party-t rendezünk, ahol a vizsgák eredményének 
kihirdetésére, a tábori csoportok műsorára, vacsorára és zenés-táncos mulatságra 
kerül sor. 
 
Jelentkezés: 
10.000 Ft előleg befizetésével a klubvezetőnél 2016. április 20.-ig, a hátralevő tábori 
díjat 2016. június 15.-ig kell a klubvezetőnél befizetni. 
 
Kérjük, hogy a jelentkezéseket a határidők betartásával a csoportok vezetői 
továbbítsák Shihan Kiss Attilához. 
Mivel ez a tábor a Magyar Shidokan és a Kurayfat Kempo központi tábora, így kérem 
a határidők és az előlegek időben történő rendezését, mert későbbi jelentkezéseket 
csak nagyon szűken áll módunkban elfogadni. 
Előleg nélkül jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 
(Megj.: a tábor foglalása kötbérrel terhelt, ezért az előleget nem áll módunkban 
visszafizetni akkor, ha a jelentkező május 10.-e után mondja vissza részvételét. 
Megértésüket köszönjük!) 
 
Várva jelentkezéseteket, kívánunk sikeres felkészülést és maradandó élményekkel 
teli, eredményes részvételt a táborhoz! 




