INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
Magyar Szekció
Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet

1043 Budapest, Temesvári u. 7-9.
E-mail: ipa.vam@nav.gov.hu

PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET
Hungarian Customs Sport Club

1026 Budapest, Pasaréti út 124-126.
Sporttelep: 1103 Budapest, Kőér u. 2/b.

Tisztelt Munkatársak!
Idén ötödik alkalommal kerül megszervezésre nyári „kiképzőtáborunk” melynek védnökei a
tavalyi évhez hasonlóan a Pénzügyőr Sportegyesület és az IPA Magyar Szekció NAV
Szervezet. A tábor szervezését és magas szintű megvalósítását ugyanaz a sportszakmai
gyakorlattal rendelkező a PSE színeiben tevékenykedő csapat vállalta magára, mint a korábbi
években is. A tábor célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozó munkatársak
gyermekeinek egy olyan felejthetetlen élmény nyújtása, amely az önfeledt szórakozáson kívül
bemutatja számukra a NAV oktatási rendszerében is megtalálható önvédelmi technikákat,
megismerteti őket különféle küzdősportok alapjaival, és néhány túlélési praktikával is
gazdagítja ismeretüket.

Kiképzőtábor
Bakonszeg
2018.07.02-06

A táborban minden reggelt közös testedzéssel kezdünk, ezzel erősítjük a fiatalokban a
rendszeres testmozgás szeretetét. Bemutatásra és gyakoroltatásra kerülnek különféle ütő- és
rúgótechnikák, valamint megismerkedünk néhány könnyen elsajátítható önvédelmi
technikával is.

A gyerekek megismerkedhetnek a NAV-nál alkalmazott Intézkedéstaktikai képzés alapjaival
a rendszeresített kényszerítőeszközökkel, védőfelszerelésekkel, járművekkel, valamint
kábítószer és cigarettakereső kutyát is láthatnak munka közben.
Police Medic bemutató keretében ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtás alapjaival,
valamint az újraélesztés gyakorlására is lesz lehetőség.
Az alábbi izgalmas programokkal készülünk felejthetetlenné tenni táborunkat:











Tűzoltó bemutató
Kutyás bemutató
Íjász bemutató és íjászat
Karate bemutató
Lézerharc
Berettyóújfaluban a Liget Strandfürdőben egy délután eltöltése
Bobkart pálya Berettyóújfaluban
Airsoft fegyverek kipróbálása „zombivadászat”
Különféle csapatjátékok, vetélkedők, bátorságpróba
Szabadfoglalkozás keretében lehetőség nyílik különféle sportfoglalkozásokra (foci,
kosárlabda, csocsó, pingpong)
 A táborban töltött utolsó estén a hagyományos tábortűz és a szalonnasütés sem
maradhat el.
A táborba 9 és 15 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk maximum 30 főig, jelentkezni
lehet a csatolt jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezéssel együtt ne felejtse el megadni a
gyermek nevét, életkorát, valamint a testmagasságát az emblémázott póló elkészítésének
céljából.
A tábor idén is a NAV Bakonszegen található üdülőfalujában lesz megtartva
2018. július 02-tól 2018. július 06-ig.

Tervezett részvételi díj: 35.000,- Ft/fő, mely tartalmazza: szállás 5 nap/4 éj-, - napi 3-szori
étkezés, - edzések, - emblémázott póló, - oklevél, - táborzáró szalonnasütés, - egyszeri belépő
a Bihar termál ligetbe, valamint egyéb belépők és programok költségeit is. A fenti részvételi
költségből az IPA-NAV, valamint a PSE tagok 5.000.-Ft kedvezményt kapnak. Ezen
túlmenően, amennyiben testvérpárok jelentkeznek a testvér 2.000.-Ft „családi
kedvezményben” részesül.
Jelentkezés, 2018. június 18-ig! A jelentkezést a kiíráshoz csatolt táblázat kitöltésével és az
erdei.laszlo@nav.gov.hu e-mail címre történő elküldésével kell megtenni. A jelentkezések
elfogadásánál az IPA-NAV és PSE tagok előnyt élveznek! (Az IPA-NAV szervezetébe a
https://www.ipanav.hu/index.php/hu/jelentkezes-ipa-tag linken lehet belépni, éves tagsági díja
5.200.-Ft).
A táborba történő jelentkezések elfogadásáról a visszaigazolások 2018. június 19-ig történő
megküldésével fogjuk értesíteni a jelentkezőket, ezért kérem a szülők telefonos elérhetőségét
és e-mail címét a csatolt táblázaton pontosan feltüntetni.
További információ Erdei László pénzügyőr törzszászlóstól
telefonszámon, vagy az erdei.laszlo@nav.gov.hu e-mail címen

Üdvözlettel:
A tábor szervezői

a

06/70-339-75-71

