
Kalandpark-Játszóház TÁBOR  

Kedves szülők és gyerekek! 

  
Játszóházunk nyári napközis tábort szervez azok számára, akik mozgásban és élményekben 
gazdag vakációt, fergeteges nyarat szeretnének eltölteni. 
Tervezett időszak: Június 14 – Augusztus 28-ig (szombat, vasárnap kivételével) 
- A tábor reggel 7:00-18:00 óráig hétköznapokon működik. 
- A tábor jellege: napközis-rendszerű, játékos, oktató.  
- Heti turnusonként más és más színes programmal várjuk a kis kalandra vágyókat: 
                            *tánc és ének tábor 
                            *kézműves tábor 
                            *sport tábor 
                            *angol tábor 
                            *mesehét tábor (gondolunk itt a kis hercegnőkre és kalózokra) 
                            *bónusz meglepetés program minden héten egyszer 
  
- Célunk hogy minden gyerek megtalálja számítógép nélkül is a neki tetsző nyári kellemesen 
hasznos, szórakoztató időtöltést. 
- A heti programok változtatási jogát fenntartjuk!  
- A foglalkozásokat szakképzett nevelők vezetik játékos-oktatás formában. 
- Jelentkezni 4 éves kortól lehet.  

  
Kedves anyuka és apuka! 

Ha nem tudja hová elhelyezni csemetéjét, nálunk hét közben is bekapcsolódhat a gyerkőc akár 1 - 
2 napra is. 
  
- Létszámkorlátozás nincs. 
- Jelentkezni legalább 1 nappal a megérkezés előtt (telefonon, emailben vagy személyesen). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  

  

                                              Jelentkezési lap letöltése. 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 - Csendes sarkot biztosítunk azok részére, akik olvasni, rajzolni vagy pihenni szeretnének.  

  

Áraink: Heti jegy: 21 000 Ft 

                            Napi jegy: 4 500 Ft 
Mely tartalmazza: 
- foglalkozásokat 
- napi 4x-i étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 
- 2 db pólót 
- ajándék meglepetést a hét végén 

  
Testvérkedvezmény: 2 testvérnél az egyik -20% 

                                    3 vagy több testvérnél egy -50% 

  
- Aki 25 napot velünk tölt, nálunk ünnepelheti születésnapját ingyen, mely 8 főre szól. 
Ha szeretnél egy igazán fergeteges nyarat úgy eltölteni, hogy hasznos is legyen, itt a helyed 
nálunk, mert ez az egész csak rólad szól!!! 
  

                                              KALANDRA FEL!!!  
Jelentkezz! 
               Köztünk a helyed! 



                                Jókedv, móka, kacagás, miegymás! 
                                                Igazi kikapcsolódás egész nyárra! 
  

Részletek:Részletek:Részletek:Részletek: 

  

HetiHetiHetiHeti     turnusok turnusok turnusok turnusok 

  
Minden héten egy érdekes meglepetés bónusz program! 

(Na jó, - egyet csendben elárulok: kisállat simogatás.)  

És még érdekesebbnél érdekesebb kalandkalandkalandkaland vár rátok. 

¨ 

Június  
            14-18-ig    Sport tábor/Kézműves tábor 

(versenyek és alkotások) Az ügyesebbek kalandpark kitüntetéseket 
gyűjthetnek be. 

            21-25-ig    Sport tábor/Kézműves tábor 

            28-02-ig    Kézműves tábor/Sport tábor 

Július     

            05-09-ig    Mesehét tábor  
Mesék előadása a gyerekek főszereplésével. 

            12-16-ig    Tánc és zene tábor Pintácsi Vikivel 

            19-23-ig    Angol tábor 

(tanuljunk angolul játék közben) 

            26-30-ig    Sport tábor/Kézműves tábor 

Augusztus 

            02-06-ig    Angol tábor 

            09-13-ig    Tánc és zene tábor 

            16-19-ig    Kézműves tábor./ Sport tábor 

(rövid hét, ezért -4.000 Ft/nap) 

           23-27-ig    Nyárbúcsúztató!!! 

szabad foglalkozások. 
  

 - A programokat szakképzett nevelők vezetik, játékosan. 
 - Reméljük, mindenki megtalálja a neki megfelelő 
elfoglaltságot. 
  
  



De De De De  gondoljunk gondoljunk gondoljunk gondoljunk  csak csak csak csak  belebelebelebele:::: 

Ki  unatkozna  egy  
játszóházban??? 

  
Sok-sok játék, móka, kacagás! 

  

NAPIRENDNAPIRENDNAPIRENDNAPIREND 

  
Hogy is néz majd ki egy közösen 

eltöltött nap?! 

  
    7:00 ---- gyülekező, játékos ismerkedés. 
    8:30 ---- reggeli 
    9:00 ---- indulás a szabadba (labdás játékok) 

                  Ha esik az eső? (hát játszunk bent!) 

  10:00 ---- tízórai  
  10:15 ---- délelőtti foglalkozás 

  12:30 ---- ebéd 

  13:00 ---- csendes pihenő, mesék 

  14:00 ---- játék 

  15:00 ---- délutáni foglalkozás 

  16:00 ---- uzsonna 

  18:00 óráig külön nevelő foglalkozik a gyermekekkel. 

     
  

Hát akkor gyertek,−Hát akkor gyertek,−Hát akkor gyertek,−Hát akkor gyertek,− 

    játszunk együtt minden nap!!!játszunk együtt minden nap!!!játszunk együtt minden nap!!!játszunk együtt minden nap!!! 

 


