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Az első 20 jelentkező iskolából 1-1 osztály ingyenesen 
kipróbálhatja The Champion Élményparkot.  
 

 
 

Jelentkezzenek időben, mert ez az iskolás csoportoknak szóló 
akció csak február 10-ig elérhető, azaz a csoportokat addig 
áll módunkban fogadni a Millenárison térítésmentesen. 
 
Az alábbi linken várjuk a jeletkezéseket: 
 
 info@thechampion.hu 
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10 érv, miért jó program a The Champion bármely iskolás számára:  
 
 

1. Szórakoztató csapatépítő program, ahol 
az első osztályosoktól az érettségiző 
diákokig mindenki jól érezheti magát; 
 

2. Interaktív  
- aktív program, részvételre motivál; 
 

3. Izgalmas: a megszokott, unalmas 
kiállításokkal ellentétben, ahol a legtöbb 
gyerek csak passzív befogadó, nálunk 9 
interaktív játékállomás és VR (virtuális 
valóság) szemüveg várja a látogatókat; 
 

4. Nálunk játék közben fejlődhetnek: 
izgalmas interaktív tesztek állnak 
rendelkezésre a koncentrációs 
képesség, szem-kéz koordináció, 
reflexek fejelsztéséért!  
 

5. Önismeret fejlesztés: megtudhatják, 
melyik sportágat érdemes elkezdeniük 

6. 100% biztonságos környezetben 

tesztelhetik, melyik sportban lennének 
bajnokok; 

 
7. Garantált személyre szabott 

értékeléssel, és ha szeretné névre szóló 
oklevéllel távozik mindenki; 
 

8. Tanulhatnak a diákok: étrendről, sportos 
életmódról, egészségről, egyes sportágak 
szabályairól, kedvenc sportolójuk 
eredményeiről kapnak tudományos, 
ismeretterjesztő és bulvár információkat; 

 
9. Videókon szuper lassításban láthatják a 

legkiválóbb magyar sportolók, és 
olimpikonok tökélyre fejlesztett mozdulatait 
sportolás közben; 
 

10. A testnevelési egyetem professzora által 
támogatott metódusban teszteljük a 
képességeket, így azok játékosak és 
ugyanakkor hasznosak is. 

 
 
 
ÁRAINK 

 
Csoportos jegyeink, már 1 450 Ft/ fő áron elérhetőek!  
10 fős csoport esetén 1 fő kísérőnek ingyenes a belépés az élményparkba.  
 
Ha szeretnék az élményt tovább fokozni, extra költségek ellenében az alábbiak is igényelhetők: 
 

● Csoporttal érkezőnek vezetett túra:  1x 5000 Ft egy 10 fős csoportnak 
A túra hossza: 1,5-2 óra; 

 

● A belépéstől a kilépésig egy Champion tréner kíséri végig a diákokat; 
 

● A belépő egy VR szemüveg kipróbálást tartalmazza, ám a kiállításon lehetőség nyílik 3             
különböző 5 perces VR játék kipróbálására is, amelyek fejenként 1200 Ft-ba kerülnek; 
 

● A személyre szabott oklevelet emailben mindenki megkapja, nyomtatott formában 1000 Ft-ért           
hazavihető.  

 
 

További információ: http://bit.ly/Iskolak-palyazat  
info@thechampion.hu 
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