
ADATLAP 2021 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: SB27/2021
A Szervezet neve: DOJO LOVÁSZ SKE

A Szervezet vezetője: Lovász Gábor 

A Szervezet helyettes vezetője: Dánffy Andrea

Tagok száma (fő): 90

Székhely: 2315 Szigethalom, Hold u.20

Levelezési cím: u.a.

Telefon: 20/4499381

www.dojolovasz.com

https://www.facebook.com/Mandragora-Hastanc-

Szigethalom-108139447238455/

https://www.facebook.com/ske.dojolovasz

E-mail:                           Kempo hanshikempo@gmail.com

                                       Hastánc andreadanffy@gmal.com

Állandó program helye: 2315 Szigethalom, Hold u.20.

Állandó program ideje: KEMPO

kedd                                                        

Ovis csoport 16:15-17,                         

gyerek csoport 17-18,                               

junior csoport 18-19:30,                                 

felnőtt 19:30-21

csütörtök                                                       

Ovis csoport 16:15-17,                         

gyerek csoport 17-18,                               

junior csoport 18-19:30,                                 

felnőtt 19:30-21

Állandó program ideje: HASTÁNC

hétfő:                                                         

17.30-18.30 teljesen kezdő                      

18.00- 19.30 kezdő csoport                                                                     

szerda:                                                 

18.00- 19.00 kezdő csoport                

19.00-20.00 haladó csoport  

A Szervezet célja:

Család, gyermek, ifjúság;                             Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc; Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub; Természet-, környezet-, állatvédelem;

Bíróság által bejegyzett szervezet: igen

Bíróság megnevezése:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Bank megnevezése:

A Szervezet bemutatkozása, közlendői:

Juni. Szabadtéri Show kupa      Dec. UWKSF Világbajnokság 

Juni. Shorai-do Bajnokság / Németország

Juni. Csomád Kupa  OB

Aug. Edzőtábor

Aug. IKKKF VB Törökország

Okt. Katana Kupa OB

Okt. Délvidék Kupa OB

Nov. Nemzetközi verseny

Honlap és/vagy közösségi média:

A kempo, mint harcművészeti verseny- és szabadidősport népszerűsítése. 

Terjeszteni azt a filozófiát, amelyet a kempo, mint harcművészet, mint sportág és 

mint életmód meghatároz. Célja a gyermekek (és felnőttek) egészséges életmódra 

való nevelése, valamint mozgáskoordinációjuk fejlesztése. Alternatívát kínálni 

kortól függtelenül a szabadidő hasznos eltöltésére. Versenylehetőségeket, 

edzőtáborozásokat, közösségi kultúrális és szabadidős programokat szervezni a 

tagoknak és családtagjaiknak.

A Szervezet besorolása (kérünk egy 

típust aláhúzni):

Egyéb, éspedig:

Pest Megyei Bíróság

TE-5676

2009.10. 08.

18726936-1-13

10918001-00000090-29920003

Unicredit Bank Hungary Zrt

Kempo Szakosztály:   Az egyesület lehetőséget biztosít Szigethalmi és 

környékbeli kicsiknek és nagyoknak, a kempo elsajátítására és gyakorlására.  

Kapcsolatot tart fenn és létesít hasonló rendeltetésű hazai és külföldi 

egyesületekkel, szervezetekkel, képviselteti magát hazai és nemzetközi 

rendezvényeken. Szigethalmon és Budapesten is biztosít edzés lehetőséget a 

kempo iránt érdeklődőknek. A Szigethalom és környéke Egyesített Szociális 

intézménnyel együttműködve segíti az intézményben elhelyezett gondozottak 

mozgásfejlesztését.                                                                                               

Hastánc Csoport: hastánc oktatás hölgyek részére, életkortól 

függetlenül.Kellemes zenére, jóhangulatú órákon folyik az oktatás. Javítja a 

testtartást, átmozgatja az izületeket és a mélyizmokat is. Kifejezetten jó hatással 

van a női belső szervekre. Remek önkifejező eszköz, növeli az önbizalmat, 

fejleszti a kreatívitást. 

Éves program:

Egyéb: Kempo, Hastánc és egyéb programok, amiken részt veszünk, a 

www.hunkempokai.hu és a www.dojolovasz.com oldalakon megtekinthetőek.

http://www.dojolovasz.com/
https://www.facebook.com/Mandragora-Hastanc-Szigethalom-108139447238455/
https://www.facebook.com/Mandragora-Hastanc-Szigethalom-108139447238455/
https://www.facebook.com/ske.dojolovasz
mailto:hanshikempo@gmail.com
mailto:andreadanffy@gmal.com

