
ADATLAP 2021 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: SB29/2021
A Szervezet neve:

A Szervezet vezetője: Molnár Szilvia

A Szervezet helyettes vezetője:

Tagok száma (fő): 10 alapító tag + 62 sportoló

Székhely: 2315 Szigethalom, Nyúl utca 4.

Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Nyúl utca 4.

Telefon: +36 70 3138423
www.fitdance.hu

https://www.facebook.com/fit.dance.1/ 

E-mail: szilvia.vezeto@gmail.com

szilvia.fitdance@gmail.com

Állandó program helye: 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 145.

Állandó program ideje: Hétfő: 16.30-19.30, Kedd: 15.30-20.30, Szerda: 

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:

2021. május közepén: fellépés a Kék Óvoda kerti 

partiján. 
2021. június elején: Városnapi fellépés

2021. június közepén: Évzáró bemutató a Narancs 

Óvodában

2021. június, július, augusztus hónapban 

sporttáborok a Narancs Óvodában

2021. decemberben: karácsonyi évzáró bemutató a 

Narancs Óvodában

FIT DANCE Sport-és Táncklub Közhasznú Egyesület

Honlap és/vagy közösségi média:

A Szervezet célja: Egyesületünk, korai fejlesztéssel, utánpótlás neveléssel foglalkozik, ezért 4 éves korban kezdjük a tánc és torna 

oktatást. Célunk, tevékenységeink:  - Az óvodás gyermekek iskolaérettségének elősegítése.  - Az iskolás gyermekek 

fizikai és szellemi tevékenységének fejlődése által elősegíteni a tanulást és az iskolai tornaórákra való felkészítést, 

előképzést és korrepetálást.  -A felnőttek, szülők, idősebb korosztály számára állóképességjavító, kondicionáló, 

általános közérzet javító, egészségmegőrző és alakformáló órákat tartunk. Egyéb tevékenységeink: rendezvények 

alkalmával torna és tánc bemutatás, versenyeken való megmérettetés, sporttáborok, edzőtáborok szervezése. 

Filozófiánk: gyermekközpontúság, fejlesztés- kis létszámú, különböző fejlődési szintekre bontott csoportokban, 

sokoldalú fejlesztés és magas színvonalú oktatás.

Egyesületünk küldetése: 

- Egészséges életmódra, a sportolás, mozgás szeretetére nevelés- kis kortól egészen a felnőtt korig.

- Szülői példamutatás a sport által. Ha a gyermek azt látja, hogy a szülei sportolnak, akkor a gyermek mozgás 

szeretetére való nevelése eredményre vezetőbb.

- A sport minél színesebb, sokoldalúbb oktatása és sportolási lehetőségének biztosítása.

Mottónk: "Az egészséges gyermekkori életmód kialakításának leghatékonyabb eszköze a szülői példamutatás - már 

egészen kicsi kortól kezdve. Ha a gyermekek azt látják, hogy a szülei egészségesen táplálkoznak és ezáltal ők maguk 

is ezt teszik gyermekkorukban, akkor ezek a tevékenységek szokássá válnak, és nagy valószínűséggel felnőtt 

korukban is követni fogják ezt a mintát."

A Szervezet besorolása (kérünk egy 

típust aláhúzni):

Egyéb, és pedig:

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG

TE- 6210

2011.12.09.

18273524-1-13

10700512-71710864-51100005

CIB BANK ZRT.

A Szervezet bemutatkozása, közlendői: Egyesületünk a FITNESZ sportágat képviseli, mely felöleli a tánc, a torna, a gimnasztika és az akrobatika műfaját. 

Csoportjaink: Óvodásoknak: Kezdő és haladó AKROBATIKUS TORNA, Iskolásoknak: Kezdő és haladó 

AKROBATIKUS TORNA/TÁNC, Felnőtteknek: erősítő, lazító, állóképesség növelő, ALAKFORMÁLÓ órákat 

tartunk. Félévente bemutatót tartunk a gyermekek fejlődéséről, ill. helyi fellépéseken veszünk részt. 

Nyaranta sporttáborokat szervezünk: 5 napos turnusokban, napközis tábor – Szigethalmon, és „ott alvós” táborok- 

Balatonon.

Éves program:

Egyéb:

http://www.fitdance.hu/
mailto:szilvia.vezeto@gmail.com

