
 
Ha felejthetetlen nyári tábori élményekre vágysz, amiről 
felnőtt korodban is szívesen beszélhetsz, akkor jó helyen jársz!  
GOMBOLYAG 2015-ben  www.taboroktabora.hu 

facebook: taboroktabora és TáboraTábora Tibor 
                        Tisztelt Szülők és Kedves Gyerekek! 
Korosztály: 6-14 éves korig.  
A helyszín: Gombolyag       

Szállás: vályog-téglaház 
Ellátás: ötszöri étkezés, érkezés napján vacsorától 

a távozás napján ebédig (ide nem kell zsebpénz kajára!) 
A tábor költsége: 38.700 FT  
Időtartam: 7 nap/6 éjszaka 
Turnusok: I. július 5-11. 
                 II. július 12-18. 
                 III. július 19-25. 
5 féle foglalkozás körből 
választhatsz szabadon : 
Kézműves, Logikai, Zene, Öko,  
és egyedülállóan MESE TÁBOR 
Utazás: távolsági busszal   
Várjuk középiskolások  jelentkezését, a programok  szervezéséhez, és levezetéséhez (közösségi szolgálati gyakorlatra) 
Ízelítő a programból:  

Jó idő esetén: strand: Szelidi-tó, Szekszárd csúszdapark, Madárpark, Bakodpuszta-lovasbemutató, túra, 

Kalocsa: Székesegyház, Érseki palota–kincstár–könyvtár, Fakultatív program (agyagozás, fazekasműhely) 

Esténként: közösségi játékok, diszkó, daltanulás, karaoke, vetélkedők, 1 perc és nyersz, kvíz,  

Kézműves foglalkozások: műhelyek: agyagozás, nemezelés, fonás, batikolás, mandala, pólófestés, gyurmázás a 

tábor címere, fülbevaló kalocsai motívummal, nyaklánc készítése 

Játékok: darts, csocsó, természetismereti játékok, számháború, 80 perc alatt tábor körül, rókavadászat, paraszt 

olimpia, kincsvadászat, bátorságpróba, rúzsos gyilkos, sportversenyek: ping-pong, tollaslabda, fociverseny, 

röplabda, nagyméretű trambulin, famászókás játszótér. A programok sorrendje időjárás függvényében változhat.  

Befizetési határidők a foglalást követően (melynek összege: 8700 Ft) 

 az első részlet befizetése: 2015. január 15-ig 10000 Ft 

 a második részlet: 2015. február 15-ig 10000 Ft 

 a harmadik részlet: 2015. április 15-ig 10000 Ft 

  Lemondási feltételek: Az előleggel lefoglalt hely átruházható. Lemondás esetén, ha másik tábori időpont se 

felel meg, és ha a foglalt hely szabadon marad az előleget nem áll módunkban visszaadni. 

A részletfizetési határidőket kérem betartani! Tábori információk kör email-ben, kérdések-válaszok. 

   Folyószámla szám: Budapest Bank HU84-10100716-48988000-01004008 (utaláskor jelölni gyermek nevét) 

Budapest, 2014. október 5.      Jelentkezni lehet: személyes vagy e-mailben a tábor szervezőinél! 

                Balló Andrea                                 Kammermann Lilla                             Pásztor Tamás 
              biológia-technika                                                      diák kontakt                            logisztikai munkatárs, zenei korrepetitor 

játék- és szabadidőszervező szakos tanár                                                                                             www.csontdoki.hu 

         szakvizsgázott pedagógus                                                                                                    csontdoki@gmail.com 

tel: 30-281-22-69 balloandi@gmail.com                                                                 tel: 70-384-27-17 

Itt kérem levágni, és kitöltve visszaküldeni! 

Jelentkezési lap: 8.700 Ft befizetésével, vagy utalással a megadott számlára 

A befizetési és lemondási feltételeket tudomásul veszem, elfogadom.   Aláhúzni: 

Gyermek:……………………………………………… Foglalkozási kör: 1. zenei 2. mese 3. kézműves  

                                                                                                                                 4. öko 5. logikusakk 

Lakcím:………………………………………………...       / aláhúzandó a választott tevékenységi kör/ 

Szül. dátum:…………………………………………… Turnus: I. július 5-11.  II. július 12-18.  III. július 19-25. 

Szülő elérhetősége: név:                                   email:                                        tel:  

Dátum:…………………………..                                                           …………………………………… 

                                            

                                                                                                                               szülő/gondviselő  

 

http://www.taboroktabora.hu/

