
Dátum Időpont Program neve Helyszín Korhatár Jelentkezés Programok 

július 

8 

hétfő 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 
éves 

gyermekek 
részére  

Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése, 
• váltócipő szükséges, 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít, 
• tehetség kutatás. 

9-11 óra Judo 
Ledényi Judo, 

1034 Bp. Mozaik utca 7. 

6-18 éves 
gyermekek 

részére 
Nincs. 

• Judo sport bemutatása,  
• edzés,  
• tehetségkutatás,  
• találkozás ismert sportolóval. 

július 

9 

kedd 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 
éves 

gyermekek 
részére  

Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése, 
• váltócipő szükséges, 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít, 
• tehetség kutatás. 

9-11 óra Judo 
Ledényi Judo, 

1034 Bp. Mozaik utca 7. 

6-18 éves 
gyermekek 

részére 
Nincs. 

• Judo sport bemutatása,  
• edzés,  
• tehetségkutatás,  
• találkozás ismert sportolóval. 

19-21 óra Kendo  

Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum, 

Infokommunikációs 
Szakközépiskola tornaterme 
1097 Budapest, Gyáli út 22. 

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés 
szükséges a következő 

elérhetőségeken: 
marina.boviz@gmail.com 

 06-30-592-6201 

• Kendo sport bemutatása,  
• nyílt edzés,  
• gyakorlás utánpótlás csapattal, 
• páncél felpróbálás. 

július 

10 

szerda 

            

július 

11 

csütörtök 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 
éves 

gyermekek 
részére  

Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése, 
• váltócipő szükséges, 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít, 
• tehetség kutatás. 

18-19.30 óra 
Görhoki, 
floorball 

White Sharks Hockey Club - 
Kőbányai jégpálya sátrában 

épült inline pálya, 
X. ker, Ihász u. 24. 

nincs 
korhatár 

Előzetes bejelentkezés 
szükséges. 

zoltan.paska@t-online.hu, 
06-30-922-2975 

A klub floorball és görhoki edzéseinek 
látogatása. 
Görkorcsolya, védőfelszerelés szükséges. 

19.30 óratól 
Görhoki, 
floorball 

White Sharks Hockey Club - 
Kőbányai jégpálya sátrában 

épült inline pálya, 
X. ker, Ihász u. 24. 

felnőtt 
korosztály 

Előzetes bejelentkezés 
szükséges. 

zoltan.paska@t-online.hu, 
06-30-922-2975 

A klub floorball és görhoki edzéseinek 
látogatása. 
Görkorcsolya, védőfelszerelés szükséges. 

július 

12 

péntek 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 
éves 

gyermekek 
részére  

Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése, 
• váltócipő szükséges, 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít, 
• tehetség kutatás. 

              

 

 

 

 


