
INTEGRÁLT NYÁRI TÁBOR 
kézműveskedéssel, sporttal és sok élménnyel

Kedves szülők, pedagógusok és gyerekek!

A Nem Adom Fel Alapítvány a Budavári Önkormányzat pályázati támogatásával* az idei évben 3 héten keresztül

 táboroztat a horányi Árnyas Liget Táborban . 

A tábor típusa:  5 napos ottalvós 

Korosztály: 7-14 év

A tábor helyszíne: Árnyas Liget Tábor (a Szentendrei-sziget déli csücske, Szigetmonostor-Horány község, Szentendrei utca)

https://arnyasligettabor.hu/

A táborban az idei évben – a távolságtartási ajánlás betartása mellett - turnusonként 50 gyermeket tudunk fogadni, 

a jelentkezés sorrendjében.

Elhelyezés a táboroztatás során betartandó járványügyi szabályoknak megfelelően: Hűtőszekrénnyel, asztallal, 

székekkel és polcokkal felszerelt faházakban 2-5 fős szobákban. A szállásépületektől elkülönítetten egy férfi, illetve 

női mosdóépület, zuhanyzóval és wc-vel áll a gyermekek rendelkezésére.

Utazás: Menetrend szerinti vonattal a Nyugati pályaudvartól majd komppal. Hazaút ugyanezen az útvonalon. 

Találkozó: 7:15 és 7:45 között a Nyugati pályaudvaron a kijelző előtt. Visszaérkezés 17:00 óra körül a Nyugati pályaudvarra

A turnusok időpontja:

2020.06.22. - 06.26. (5 napos)

2020.06.29. - 07.03. (5 napos)

2020.08.03. - 08.07. (5 napos)

A szülők által fizetendő táboroztatási díj: 20.000 Ft/gyermek, 

Testvérek együtt táborozása esetén a 2. és minden további gyermek 15 % kedvezményt kap.

A táborra  való  je lentkezési  lap és  letöltendő dokumentumok az  alábbi  l inken érhetők el :

https : / / forms .g le /a9s1UMfGwiRzMVZm7

A részvételi díjat kizárólag orvosi igazolás ellenében tudjuk visszatéríteni, abban az esetben, ha a szülő az orvosi igazolást a 

tábor kezdési időpontja előtt 24 órával elektronikus úton eljuttatja a táborvezetőnek.

Táborszervezőink évek óta szerveznek integrált táborokat és sokéves tapasztalattal rendelkeznek az általános 
iskolai korosztály tartalmas időtöltésének szervezésében. Bízunk benne, hogy rövid ismertetőnk felkeltette 
érdeklődésüket és megtisztelnek bennünket bizalmukkal, és ránk bízzák gyermekeiket. Amennyiben további 
információkra van szükségük készséggel állunk rendelkezésünkre. 

Kérdéseiket a gyermektabor@nemadomfel.hu email címen várjuk! Szeretettel várjuk azon pedagógusok 

jelentkezését is, akik szívesen csatlakoznának a táboroztatáshoz vagy saját osztályukkal vennének részt 

a táborozáson. 

A Nem Adom Fel Alapítványról bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak https://nemadomfel.hu/

A tábort megfelelő létszámú jelentkező esetén tudjuk elindítani.

A tábor a szülők által fizetett díjon felül, a Budavári Önkormányzat 
által kiírt pályázatból biztosított keretösszegből valósul meg és az 
alábbiakat tartalmazza:

• Az utazási költséget (oda-vissza).

• A napi ötszöri étkezést (melyből egy meleg étel).

• Ételallergiás illetve speciális étrend esetén gyermek fogadásáról egy 
előzetes egyeztetés után szerzett információk alapján tudunk dönteni. 
Ez ügyben a jelentkezési lap kitöltése előtt keressenek fel minket a 
gyermektabor@nemadomfel.hu mail címen.

• A programokhoz használt alapanyagokat és eszközöket.

• A gyermekek szakszerű felügyeletét.

A táborban a gyermekek az alábbi programokon 
vehetnek részt:

• Drámapedagógiai foglalkozás

• Néptánc oktatás

• Kézműves foglalkozás

• Társasjáték klub

• Élmény alapú integrációs foglalkozás

• Sportolási lehetőség (röplabda, foci, asztalitenisz, kosárlabda)

• Klasszikus tábori játékok (számháború, sorversenyek)

• Retro kertmozi gyermek és ifjúsági filmekkel

• Strandolási lehetőség, splashdance a vízben   (A kiépített 
szabad strand a tábortól kb. 2 km távolságban található

• Közös örömzene a NEM ADOM FEL Együttessel


