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Tisztelt Pedagógusok/Tantestület! 

A LIVING SPORT Tollaslabda Csarnok újabb »Shuttle Time« néven elindított iskolai tollaslabda 

programot indít a Magyar Tollaslabda Szövetség Támogatásával. Ennek keretében a résztvevő 

pedagógusok és iskolák is igénybe vehetik az MTLSZ tárgyi és szakmai segítségét saját 

tollaslabda életük beindításához. 

A támogatásban az MTLSZ vállalja, hogy INGYENESEN felszerelést (ütők, labdák), 

pályakialakítást (vonalak, hálók, oszlopok) és az ezt vállaló pedagógus(ok) – testnevelő(k), 

alsós tanítónők, óvodapedagógusok, egyéb szaktanárok – számára INGYENES képzést biztosít. 

A képzésen egy intézményből több pedagógus is részt vehet, oktatott tantárgytól függetlenül. 

A ceglédi és ahhoz közel eső iskolák esetében a Living Sport Tollaslabda Csarnok csapata, a 

Living Sport egyesület vállalja a támogató egyesület szerepét. 

A képzés ugyan kreditet nem ad, de hasznos tudással látja el a pedagógusokat, mind a 

tollaslabda sportágról és a testnevelés órák és gyermekek sportoltatásának új, eredményes 

módszerrel való megközelítéséről. 

Képzés ideje:  2019. február 22. 17:00-19:00  elméleti oktatás 

   2019. február 23. 09:00-17:00  gyakorlati oktatás 

Képzés helyszíne: 2700 Cegléd, Mizsei út LIVING SPORT Tollaslabda Csarnok 

Képzés költsége: INGYENES 

Iskolák számára, tagintézményenként igényelhető ingyenes csomag tartalma: 

• 16 db jó minőségű tollaslabda ütő; 

• 4 db jó minőségű tollaslabda háló;  

• 4 doboz jó minőségű műanyag labda (24 db); 
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- A képzés során az ebédet és vacsorát a rendező biztosítja. 

- A távolról érkezőknek a rendező szállást is tud biztosítani! Amennyiben ezen 

lehetőséget szeretnék igénybe venni, a képzés előtt legalább 4-5 nappal szíveskedjenek 

előre jelezni szándékukat ezen a telefonszámon: +36207459985 

- A képzésen való részvétel során a kényelmes sport ruházat ajánlott és a tiszta 

sportcipő/teremcipő használata kötelező. 

A mellékletben található jelentkezési lapot legyenek szívesek kitölteni és a 

képzés napján leadni azt a LIVING SPORT Tollaslabda Csarnokban. 

Amennyiben a fenti lehetőségek felkeltették az érdeklődésüket, kérem e-mail-

ben (info@livingsport.hu) vagy telefonon (+36207459985) jelezzék szándékukat. 

 

Cegléd, 2019.01.16. Tisztelettel:  

 Nagy Krisztián 

 Living Sport SE elnök 

 


