
A jelentkezés ONLINE történik, a gellertse.hu/nyari-tabor oldalon, a
jelentkezési lap beküldésével. Vagy személyesen, a Gellért
Szabadidőközpont Recepcióján.

A jelentkezési határidő az adott turnus kezdőnapját megelőző hét hétfője.
(Június 21-én induló 1. turnus esetén, június 14-e, hétfő este.)

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével (ONLINE vagy a Recepción
személesen), a részvételi díj befizetésével válik teljessé. A díj befizetésére a
jelentkezési határidőig van lehetőség készpénzben, a Szabadidőközpont
Recepcióján. Átutalásos befizetés vagy számla igénylését e-mailben tudják
jelezni.

A jelentkezést visszamondani a jelentkezési határidő végéig lehet. Ebben az
esetben a befizetett részvételi díj 50%-át visszatérítjük. Határidőn túli
lemondás esetén a díj visszafizetése nem áll módunkban.

A tábori turnus hétfőtől péntekig tart. Ennél rövidebb időszakra nem tudjuk a
gyerekeket fogadni. Abban az esetben, ha egy vagy több napra nem tud
jönni a gyermek, a részvételi díj arányos visszafizetésére nincs lehetőség. 
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A jelentkezési határidő végén, minden szülőt e-mailben értesítünk az adott
turnusra vonatkozó információkról. Ebben a levélben kapják meg a Szülői
nyilatkozat-ot, amit legkésőbb a tábor kezdőnapjának reggelén
szíveskedjenek kitöltve, aláírva leadni a Recepción.



A tábor során napi háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek, ami
magában foglalja a tízórait, meleg ebédet és az uzsonnát. A sok mozgáshoz
sok energiára van szükség, így mindig igyekszünk gyerekbarát menüt
összeállítani.

Speciális igény, ételallergia esetén van lehetőség diétás menü kérésére,
amit a jelentkezési lapon tudnak megtenni. A diétás étkeztetésről szóló
orvosi igazolást legyenek szívesek e-mailben elküldeni a részünkre.
(Étkeztetésért felelős partnerünk csak így tudja biztosítani, hogy a gyermek a
számára megfelelő menüt kapja.)

TÁBORI PROGRAMOK

A gyerekek a hét során minden nap más-más tematikus sportfoglalkozáson
vesznek részt. Szakoktatók vezetésével több sportág világába nyernek
betekintést úgy, mint: tenisz, fallabda, evezés, görkorcsolyázás és falmászás.
(A foglalkozások nem igényelnek semmilyen előképzettséget.)

További várható programok: labdajátékok (foci, kosárlabda,
kapitánylabda, strandröplabda), ügyességi játékok, vetélkedők, pancsolás a
medencében, horgászat, számháború és még sok más.

7:45-8:15 - Érkezés
8:30-tól - Tematikus sportfoglalkozások csoportbontásban
12:00-13:30 - Ebédidő, pihenő
13:30-15:30 - Vezetett foglalkozások, csapatjátékok
15:30-16:00 - Uzsonna, a Nap hőse cím kihirdetése

A  turnus első napján 8:15-től rövid tájékoztatót tartunk a résztvevő
gyerekeknek és szüleiknek, ahol a táborszervezők, táborvezetők, oktatók és
segítők bemutatkoznak, ismertetik a tervezett programokat.

ÁLTALÁNOS NAPIREND

ÉTKEZTETÉS



TURNUSOK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

június 21-25.
június 28-július 2.
július 5-9.
július 12-16.
július 19-23.
július 26-30.
augusztus 2-6.
augusztus 9-13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

július 5-9.
július 12-16.
július 19-23.
július 26-30.
augusztus 2-6.
augusztus 9-13.

SPORTTÁBOR OVISTÁBOR

(Az Ovistábor turnusait minimum
10 jelentkezőtől indítjuk el!)

RÉSZVÉTELI DÍJ

SPORTTÁBOR

28.000 Ft

26.000 Ft

26.000 Ft

25.000 Ft

30.000 Ft

28.000 Ft

28.000 Ft

27.000 Ft

OVISTÁBOR

(A kedvezmények nem összevonhatók!)

TELJES ÁRON

TÖBB TURNUSNÁL
(2 vagy több turnusra
jelentkezés esetén)

TESÓKEDVEZMÉNY
(2 vagy több testvér
jelentkezése esetén)

Gellért SE kedvezmény

SPORT

JÁTÉK

OKOSTELEFON

JÓKEDV

SPORTTÁBOR

7-14 éves
ekne

k

OVISTÁBOR
4-6 éveseknek



Váltóruha (cserepóló, nadrág, zokni)

Pulcsi, esőkabát hűvösebb/esős idő esetén

Váltócipő (teremsportokhoz)

Sapka/kalap a nap ellen

Naptej, szúnyogriasztó megítélés szerint

Utántölthető kulacs

Medencében pancsoláshoz: fürdőruha, törölköző, papucs
Zsebpénz megítélés szerint (Minden nap, az ebéd utáni pihenő során
van lehetőségük a gyerekeknek a büfében jégkrémet, üdítőt, csokit stb.
venni.)
Mobiltelefont természetesen lehet hozni, azonban megkérünk mindenkit,
hogy ez a tábor ideje alatt maradjon a táskában. A tábor sportos
jellegéből adódóan szeretnénk, ha mindenki aktívan részt venne a
programokban :)
Saját felszerelés a különböző sportokhoz (görkorcsolya, horgászbot,
teniszütő) - ezen felszerelések épségéért felelősséget nem vállalunk

Gellért Szabadidőközpont
6726 Szeged, Derkovits fasor 113. 
(Információs épület - Recepció)
+36 70/686-5124

Táborszervező:
Donáth Lilla
+36 70/795-7378
donath.lilla@gellertesfiai.hu

www.gellertse.hu/nyari-tabor

NYÁRI
TÁBOR'21

Gellér
t Sza

badi
dőkö

zpon
t 

KAPCSOLAT

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

ONLINE
 JELEN

TKEZÉ
S

gel
lert

se.hu/
nya

ri-t
abo

r

Jelentkezés ONLINE vagy a
Szabadidőközpont Recepcióján!


