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Időpont: Július 19-től (péntek) július 28-ig (vasárnap) 
Regisztrációs határidő: 2013. július 10.
Részvételi Díj:
·	Fél panzióval 650 euró 
·	Teljes ellátással 750 euró 
Június 15. előtti regisztráció esetén:  
·	Fél panzióval 540 euró
·	Teljes ellátással 685 euró
Korosztályok: 1994 és 2001 között született fiatalok jelentkezését várjuk.
Szállás: a Hotel Residence mini apartmanjaiban. A hotel rendelkezik úszómedencével, edzőteremmel, televízióval ellátott társalgóval és számítógép teremmel. A szálláson állandó felügyelet lesz jelen.
A teljes ellátás reggelit, ebédet és vacsorát is tartalmaz. 
A fél panziót igénybe vevők számára ebédet biztosítunk.
Vizet, izotóniás italokat, valamint üdítőket, gyümölcsléket és étrend kiegészítőket biztosít a tábor minden egyes sportoló számára.  
Tábori foglalkozások: 
·	Nyelvtanulás: Legalább 20 órás (egyénenként választható) angol vagy spanyol nyelvi órák, amelyeket az Alicante-i Egyetem tanárai tartanak minden nap (nyelvi tudás szerint felosztott) kis létszámú csoportoknak.
·	Kosárlabda: Rövid, teknikai edzések kis létszámú, képzettség szerint felosztott csoportok számára. Az edzéseket profi, LEB és ACB ligás tapasztalatokkal rendelkező edzők tartják. A tábor végén az edzések és edzőmérkőzések alapján különböző díjak kerülnek kiosztásra, mint például All-Star és MVP cím. 
·	Erőnléti edzések: Az erőnléti foglalkozásokat az Alicante-i Egyetem lektorai felügyelik - kornak és fizikai állapotot figyelembe véve.					.......!!!!!
·	Szabadidős tevékenységek: a programok között szerepel több látogatás Alicante városába, valamint látogatást teszünk több szórakoztató- , illetve kalandparkban.
A tábor célja, hogy nem csak a nyelvi foglalkozások, hanem minden program teljesen kétnyelvű legyen. Az edzések során a csoportok képességek szerint lesznek megszervezve, figyelmen kívül hagyva a játékosok anyanyelvét. Az edzők az edzéseket az anyanyelvükön (angol vagy spanyol) kivitelezik. 
Az étkezési rend beosztása eltérő lesz az edzésen szervezett csoportokétól, hogy a tábor résztvevőinek lehetőségük legyen megismerni minden játékost, tanárt és edzőt. 
A legtöbb edzés és nyelvóra az Alicante-i Egyetem épületében lesz megtartva, ami a szállás közvetlen közelében található. Továbbá, a tábor során fizikoterapeuta áll a résztvevők rendelkezésére.  
Ezen felül biztosítunk sport felszerelést és biztosítást is. A táborozók reptéri transzfert vehetnek igénybe felár ellenében.
További információért kérjük, keresse fel szervezőnket, Kovács Adriánt, aki bármilyen kérdésében szívesen segít. adriankovax@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=zvJgA9DeWXw




