
 
 

 

 

 

 

Eurocamp 



 
 

Kedves Kollégák, Tisztelt Szülők Érdeklődő Játékosok !  

2021-ben az Eurocamp további lehetőségeket kinál a résztvevőknek. Három  táborra lehet 

jelentkezni külön – külön vagy együtt mindkettőre esetleg mindháromra.  

Kérem figyelmesen olvassák el a táborok  hirdetését. Az első hét Dundee-ban Skociában a 

második Barrow in Furnessben lesz, még  a harmadik pedig Londonhoz közel Portsmouthban dél 

– angliai tengerparti városban.  Eurocamp   két és fél vtized tapasztalatot tudhat maga 

mögött. 25  év alatt 8000 játékos fordult meg nálunk. Volt köztük kezdő volt akiből nemzeti 

válogatott lett, volt aki itt Angliában tudott továbbtanulni vagy táborunkban figyeltek fel rá és 

kapott amerikai vagy angol ösztöndijjat. A tábor kezdőknek és élversenyzőknek is biztosít 

tudászintnek megfelelő edzés és versenylehetőséget. A tábor helyei hamar elkeltek az elmult 

években. Kérem jelentkezz időben.  

 

Életkor 10-23 éves korig  

 

Alábbi lehetőségek között lehet választani:  

1. lehet külön külön egy hétre jelenkezni akár a Dundee akár a Barrowi vagy Portsmouthi  

táborba.  

2. lehet mindekettőre vagy mindháromra jelentkezni ebben az esetben a Reptér- Dundee -  

Barrow- Portsmouth -Reptér  szállításról térítésmentesen mi gondoskodunk  

A magyar résztvevők számára biztosítunk igény esetén egy nappal korábban illetve egy 

éjszakával tovább szállást hogy a megfelelő repülőjáratot elérhessék. Ez azonban két plusz 

éjszaka költséget jelenthet.  

 

Közlekedés:  

1. Budapest és Manchester között a www.Jet2.com  fapados légitársaság közlekedtet járatokat. 

web lapjuk www.jet2.com   

2. Leeds-Bradford repülőterére Budapestről legegyszerübben a KLM járatával lehet eljutni 

amsterdami átszállással. www.klm.com   

3. Lehetséges a londoni utazás Budapeströl de onnan vonattal kell felutazni Barrowba ami 

komplikált de megoldhato. Londoni repterekröl nem tudunk szállitást vállalni.  

4./ Portsmouth  mindössze 75 percre van London Gatwick repülőterétől és 90 perc vonat ut 

London belvárosa. Közvetlen repülőjárat van Budapestről London Gatwickra. www.easyjet.com  

 

Szállás – Étkezés  

1. Barrow Tábor: a résztvevőket a Hoops Centerben és a kapcsolodó iskola területén helyezzük 

el, és az étkezés is itt történik. Barrow tábor honlapja: http://www.eurocampsbasketball.co.uk   

2.Dundee Tábor: a külföldi játékosok a Dundee University-n kerülnek elszállásolásra, és reggeli , 

vacsora étkeztetésük is ott történik.  Dundee  tabor Facebook lapja: Eurocamp Scotland | 

Facebook   
3. Portsmouthi Tábor: játékosok a Portsmouthi Egyetemen kerülnek elszállásolásra, és reggeli , 

vacsora étkeztetésük is ott történik szállásuk az egyetem Campusán a helyszinen. 

A Portsmouthi tábor Facebook lapja :  | Eurocamp Chichester | Facebook 

A jelentkezési lapot a honlapjainkrol lehet letölteni és visszaküldeni. Kérdés információ:  

Kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldjék: l.nemeth@btinternet.com  

Mobil: 00-44-7814792905  

Több Magyar kosaras járt nálunk a 25 év során többen visszatértek nem is egyszer hanem 

éveken keresztül, érdeklödj Tölük e-mailen. 

VALAMENNYI STAFF COVID-19 ELLEN BEOLTVA LESZ!! 

http://www.jet2.com/
http://www.jet2.com/
http://www.klm.com/
http://www.easyjet.com/
https://www.facebook.com/eurocampscotland
https://www.facebook.com/eurocampscotland
https://www.facebook.com/eurocampchichester


Schramko Saba sabaschramko@gmail.com  Czerna Anett czernus@hotmail.com   

Nyulasi Attila richard.nyulasi@gmail.com  Sonja & Stefi Vukov barbara@futurefilm.hu 

Nemzetközi Kosárlabda Táborok Angliában 

 
 

  
 

2021  Julius 183-től  Julius 238-ig.  

DUNDEE   
Helyszin Dundee University  

(4 fedett kosárlabda pálya)  

Részvételi dij tartalmazza  
Szállást, ellátást, helyi közlekedést edzéseket és versenyzést,  

Napi angol nyelvi foglalkoztatást, orvosi ellátást Értékelő bizonyítványt  

A táborba utazás költségeit a résztvevők maguk fedezik mely az árban nincs benn.  

Legközelebbi nemzetközi repülőtérek ; Edinburgh. Az emlitett repülőterekre érkezés esetén 

autobuszunk szállitja az érkezőket a táborba térítésmentesen.  

Részvételi dij £ 540 (angol font) 

 

2021 Julius 25-től Julius 30-ig.  

Helyszin Barrow in Furness  
(6 fedett kosarlabda pálya)  

Részvételi dij tartalmazza  
Szállást, ellátást, helyi közlekedést edzéseket és versenyzést,orvosi ellátást Értékelő 

bizonyítványt  

A táborba utazás költségeit a résztvevők maguk fedezik mely az árban nincs benn. Ha a barrowi 

táborban résztvettél repülö szállit Portsmouthba. 

Legközelebbi nemzetközi repülőtérek Manchester;  ahonnan vonattal lehet Barrowba utazni. A 

barrowi pályaudvaron autobuszunk szállitja az érkezőket a táborba. 

Életkor 12-23 éves korig  

Részvételi dij £ 460 (angol font) 

 

2021  Augusztus 1-től Augusztus 6-ig.  

PORTSMOUTH   
Helyszin University of Chichester  

(4 fedett kosárlabda pálya)  

Részvételi dij tartalmazza  
Szállást, ellátást, helyi közlekedést edzéseket és versenyzést,  

Napi angol nyelvi foglalkozást, orvosi ellátást Értékelő bizonyítványt  

A táborba utazás költségeit a résztvevők maguk fedezik mely az árban nincs benn.  

Legközelebbi nemzetközi repülőtérek London Gatwick;  Southampton; . Az London Gatwick 

vagy Southampton repülőterekre érkezés esetén mi gondoskodunk szállitásrol a táborba 

térítésmentesen.  



Részvételi dij £ 580 (angol font) 

 

 

Csak teremben edzünk,  
Edzők voltak 2019-ben  
Isaac Pujol Barcelona U 16 Spanyol válogatott 

Bill Baddeley  USA Iowa 

Ignacio Riberes Spanyolország Alicante 

Jason Swaine Anglia ex angol válogatott  

Delme Herimenn Anglia ex angol válogatott 

Gustavo Garcia  Spanyolország Real Madrid 

Peter Scantlebury Anglia ex angol válogatott , ex férfi szövetségi kapitány 

 

Jelentkezés, és kérdések e-mailen:  

l.nemeth@btinternet.com vagy a honlapon  

Természetesen mindhárom táborban shortot és kétszinü fordithatò 
edzőtrikot adunk. 

   

 
Jelentkezési lap az alábbi web oldalrol tölthető le:  

http://www.eurocampsbasketball.co,uk   

http://www.eurocampsbasketballchi.co.uk  
vagy jelentkezés, és kérdések e-mailen: 

l.nemeth@btinternet.com  vagy a honlapon  

 

 

 

A tábor helyei hamar elkeltek az elmult években. Kérem jelentkezz időben. 

  

Facebookon is ott vagyunk  

 
http://www.facebook.com/pages/Eurocamp-Barrow-Residential-Basketball-Camp/168547157574?v=wall&ref=ts 

Helyed £ 70 font deposit befiztésével biztosithadod. 

Fizethetsz hitelkártyával paypalon keresztül 

Contact: Chris.Smith319@btinternet.com        

 

http://www.eurocampsbasketball.com/
http://www.eurocampsbasketballchi.co.uk/
mailto:l.nemeth@btinternet.com
http://www.facebook.com/pages/Eurocamp-Barrow-Residential-Basketball-Camp/168547157574?v=wall&ref=ts


Az Első alapszavak amit tanulj meg, 3 hét Angliában anyanyelvi környezetben egyenlő fél 

évnyi privát nyelvleckével. Nézz körül akarsz itt tanulni? Szeretnél ösztöndijat Mi őszinten 

elmondjuk hol állsz.                            

  

 

Facebookon kommunikalhatsz az adminisztrácioval, és a többi táborozóval hisz 

földrészeket átölelö barátságok születtek az Eurocampben. 

Természtes hogy az angol a hivatalos nyelv. Minden edző és angol anyanyelvü játékos 

megértéssel és türelemmel közelit a nem angol anyanyelvü játékosok fele. 

Képességeiknek megfelelően soroljuk be a játékosokat edzés csoportba valamint két 

bajnokságba. 

Minden nap 3 X 1 órás edzés van ahol részt kell venned csoportodban. 

Minden nap egy 30 perces taktikai edzésem kell részt venned csapat edződdel. 

Minden nap két mérkőzést kell játszanod. Minden játékosnak minimum két negyedet kell 

játszania a csapatában. Nincs olyan hogy egy mérkőzésen nem kerül valaki pályára 

Ha délelött nem veszel részt a foglalkozáson délután nem játszhatsz. 



Eurocamp nem üdülőtábor. Célunk hogy tanuld a játék mesterfogásait és a hét végén jobb 

játékosként menj haza mint ahogy jöttél. 

Eurocamp fogad kezdő játékosokat is. 

Az edződ szakmai értékelést ad irásban a munkádról a hét végén. Külön értékelést kapsz 

arról hogy illeszkedtél be az idegen nyelvü környezetbe és meg tudtad-e érteni amit 

mondtak valamint meg tudtad-e értetni magad. Az angol nyelv egy kosárlabdázónak 

fontos!!!! 

Az utolsó nap programja a bajnokságok all star mérkőzései, az edzők-táborozók mérkőzés. 

Az tábor 1-1 bajnoksága döntője, a 3 pontos doboverseny döntője. Külö dijjazzuk a 

legtöbbet fejlődött junior & senior játékost valamint a tabor MVP-t. 

Az éjszakai nyugalomról és a biztonságról erre képzett szeméyzet gondoskodik. 

Barrowi táborunk 25-éve képezi a játékosokat . 

Minden edzővel legalább egy foglalkozása van mindenkinek. 

Van aki több évet volt nálunk és ma Nagy Britanniában jár egyetemre, még van aki 

Eurocampon keresztül jutott amerikai  kosárlabda ösztöndijhoz. RAJTAD MULIK!!! 

                          

Barrow Hoops centre a központ                   

Várunk 

   
 



Eurocamp   Dundee /Barrow / Portsmouth/  2021 

Név:……………………………………………………………………………. 

Lakcim………………………………………………………............................. 

Telephone:………………………………………Mobile:……………………… 

e-mail:…………………………………………………………………………… 

Születési dátum……………………………Magasság……………... 

Club/Iskolai Csapat:…………………............................Edző 

neve:………………………………………… 

Van bármilyen egészségi kritériumod amit figyelembe kell vennünk, beleértve speciális 

étkeztetést?……………………………………………………………………………………………… 

Milyen szinten játszol: 

Szabadidő  [ ]                    Club  [ ]                Megye     [ ]              Iskola  [ ]           Válogatott     [ ] 

Hol halottál az Eurocampről ird ide: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Szülői nyilatkozat ha még nem vagy 18 éves 

Hozzájárulok hogy amennyiben szükséges lenne a tabor alkalmazottai gondoskodjanak egészségügyi 

ellátásról gyermekem részére. Local media deemed appropriate by Eurocamp.   Hozzájárulok hogy 

gyermekemről a tabor web lapja a helyi sajto az Eurocamp facebook oldala részére digitalis felvétel 

készülhessen és azt az arra regisztrált személy publikálhassa a médiában. 

Egészségügyi ellátás IGEN / NEM                            Media engedély  IGEN / NEM      

Aláirás………………………………………….(Gondviselő)             Dátum:………………………………………………………. 

Jelentkezés 

1./ Töltse ki a jelentkezési lapot . Küldje vissza a  £70 foglaloval az alábbi cimre: 

      Eurocamp 2021 80 Redoak Avenue, Barrow in Furness Cumbria LA13 0RN 

2./ Credit vagy Bankkártya fizetest elfogadunk a   Paypal szistemen keresztül. Ez ingyenes 

szolgáltatás nem szükséges hogy Önnek Paypal számlája legyen.  Visit our website for more 

information 

3./ Biztositás minden táborozo saját felelössége. Vissztéritést nem tudunk adni ha nem jelensz meg. 

4./ Sulyos fegyelemsértés (cigaretta, alcohol…stb) azonnali hazautazást jelent visszatérités nélkül. 


