
KERÉKPÁREDZÉS NAGYKOVÁCSIBAN! 
KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK! 

 
Nagykovácsi ideális környezetet nyújt a természeti sportok 
űzéséhez. A terepkerékpározásnak nagy hagyományt teremtett 
az évente megrendezett Crosskovácsi, nemzetközi 
terepkerékpáros verseny.  

 

 
 

 
Az adottságokra és a hagyományokra alapozva terep-
kerékpáros edzéseket indítottunk az általános iskolás 
korosztály részére. 
 
Szezonidőszakban az edzések kedden és csütörtökön, 17:00 
- 18:30 között (téli időszakban ettől eltérő, külön 
meghirdetett időrendben). Havi 1-2 hétvégén verseny vagy 
túra. Képzett edző, gyerekeknek megfelelő szakmai 
program. Műszaki segítség: tanácsadás, kedvezményes 
kerékpár- és alkatrészvásárlás, szervízelés. Amit még 
ígérünk: természetszeretet, jó társaság, vidám, játékos de 
céltudatos edzések, ügyesedés, egészség. 
 
Havidíj gyermekenként 6000 Ft + a hétvégi programok 
költségei, amelyeket igyekszünk gazdaságosan kezelni. 
Kérem ezt a kérdőívet kitöltve hozzák magukkal az első 
edzésre, és adják át az edzőnek. További kérdés esetén 
kérjük írjanak a bringaedzes@gmail.com emailcímre, vagy 
hívjanak minket: Kerecsényi Márta (20-219 1731) Benkó 
László (20 974 3765) Gerely Gábor (20/4745-877) 
 
Jelentkezésüket előre is köszönjük! 

(kérjük a pontozott helyeken  kitölteni, illetve aláhúzni a megfelelő választ) 
 
Gyermek neve, születési dátum: ……………………………………………………………….   
Szülő neve, lakcím:            ……………………………………………………………….  ………………………. 
Email-cím, telefonszám:     ……………………………,     ..…………………………….                       szülő aláírása 
A gyermek saját mountain-bike kerékpárral rendelkezik?                 Igen       /      Nem 
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