
ADATLAP 2020 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: SB16/2020
A Szervezet neve:
A Szervezet vezetője: Császárné Illés Andrea
A Szervezet helyettes vezetője: Császár Péter
Tagok száma (fő): 50-60
Székhely: 2315 Szigethalom, Sport u. 4.
Levelezési cím: 2317 Szigetcsép, Napos út 51.
Telefon: 20/555-4438

www.dancelandtse.hu
www.facebook.com/dancelandTSE/

E-mail: info@dancelandtse.hu

Állandó program helye: 2315 Szigethalom, Fekete u. 5. (Fiumei u. 213.)
Állandó program ideje: hétköznap délutánonként

Család, gyermek, ifjúság;                             Művészet, művelődés, tudomány;
Sport, tánc; Életmód, egészség;
Nyugdíjas klub; Természet-, környezet-, állatvédelem;

Bíróság által bejegyzett szervezet: igen nem
Bíróság megnevezése:
Bírósági nyilvántartási száma:
Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bank megnevezése:

Szeptember: új kezdő tanfolyamok indítása Július: szünet
Október: még becsatlakozás lehetséges Augusztus: tánctábor
November: Felkészülés a Táncgálára
December: Évzáró Táncgálánk
Február-március: igény szerint intenzív, 
felzárkóztató tanfolyam indítása
Június: Évzáró Táncgálánk, tánctábor

18721333-1-13
10700512-47941005-51100005
CIB Bank

Egyesületünk lehetőséget kínál minden korosztálynak (4 éves kortól), hogy megismerkedjen a mai 
modern társastáncokkal. Kétprofilú Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy mindenki megtalálhassa a 
számára ideális foglalkozást, legyen az indíttatás akár a szórakozás, akár a versenyzés. Mi a tartalmas 
klubélettel, a jó hangulatú edzések és foglalkozások vezetésével, tánctáborral, fellépésekkel, 
versenyekkel és családi programokkal igyekszünk teret engedni a fiatal tehetségeknek és a hobbi 
táncosoknak is. A felnőttek hobbi tánctanulást, a fiatalok versenyzést vagy formációs táncokat is 
válszthatnak idővel. A manóknak 4 éves kortól táncelőképzőt tartunk, a szenior korosztálynak (50 éves 
kortól) pedig nemrég indítottunk be foglalkozásunkat.

A Szervezet bemutatkozása, közlendői:

2020. január 20.

Egyéb:

DanceLand TáncSport Sportegyesület

Honlap és/vagy közösségi média:

Pest Megyei Bíróság
TE5295
2008.06.09. (jogerős)

Egyéb, éspedig:

A Szervezet célja: A táncsport területén általános oktatási, versenyfelkészítési tevékenység. A helyi sport- és kulturális élet 
fellendítése. Versenyek, táborok szervezése. A gyerekek és felnőttek körében is népszerűsíteni a latin-
amerikai és standard táncokat mint mozgáskultúrát, mint művészeti ágat és sportot. Célunk a táncon 
keresztül nevelni az ifjúságot a helyes viselkedésre, az illemre, erősíteni bennük a versenyszellemet és a 
közösséghez való tartozást, továbbá hogy biztosítsuk az iskolaidőn túli szabadidő eltöltését.

A Szervezet besorolása (kérünk egy 
típust aláhúzni):

Éves program:

Egy szülő tollából: "Tánctudás, mozgáskultúra, feszültségoldás, önbizalom-és személyiségépítés, 
viselkedéskultúra, jó társaság, táborok, barátságok, fellépések, versenyek, szórakozás, érték... Andi néni 
és Peti bácsi szakértelme, a tanárok pedagógiai érzéke, türelme, briliáns humora!!! Ez még nem minden, 
de ez mind a DanceLand Tse." (Humicskó Zsuzsanna pedagógus) Ha szívesen részese lennél, jó 
élményt szeretnél, itt a helyed köztünk, Szigethalmon, a tükrök között! Jelentkezni a megadott 
elérhetőségeken lehet.

http://www.dancelandtse.hu/
http://www.facebook.com/dancelandTSE/
mailto:info@dancelandtse.hu
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