
 

 
CSALÁDI ÉS NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR 

KAROLINA és SZIGNUM közös nyári tábora 

2022. július 10-15. között (5 éjszaka) 

BALATONLELLE, Köztársaság u.31. 

Kedves Családok! 

Sokat gondolkodtunk azon, hogy a hagyományos, szeretett, önkéntességen és nagyszülőket is 

hívó családi együttléten alapuló táborunkat meghirdessük-e. Azzal a reménnyel indítjuk útra a 

jelentkezést, hogy a kezdeményezésünk most is résztvevőket talál. 

A családi tábor helyszíne a Balaton-parttól 50 méterre lévő, kizárólagos használatunkban lévő 

épület, amelyre a Francoise Hotel Balatonlelle, Köztársaság utca 31. címen tudnak rákeresni. 

 

Az iskolanővéri értékek szellemében a táborban „ökotudatosságra” törekszünk minden 

tevékenységünkben. 

A tábor programjai fakultatívak:  a résztvevők szabadon eldöntik, hogy melyiken vesznek részt. 

A tábor programjait a résztvevő felnőttek alakítják ki- egy-egy önkéntes  program 

felajánlásával. 

Június elején fogjuk felmérni, hogy ki milyen szabadidős felajánlást tud tenni - a közös konyhai 

szolgálaton kívül (Pl. Program a helyszínen, kirándulás szervezése konkrét úticéllal a környéken, 

esti mese, báb, kézműves program, egészségfejlesztő programok; reggeli torna, méta, foci,  

közösségépítő szabadtéri vagy társasjátékok,  tábortűz… ) 

Fakultatív fizetős lehetőség: 5 órás szörftanfolyam 1-2 fős csoportban (10.000 Ft/fő) 

A szörföket és supokat mindenki használhatja a szabad kapacitás erejéig, de lehetőség van arra 

is, hogy egy magyar ifi válogatott szörfversenyzőtől sajátítsák el a windsurf alapokat. (10 -80 év 

közöttieknek) Az 5 órás alaptanfolyam piaci ára 20-30 ezer Ft/fő lenne. (lásd tavalyi árak: 

http://www.surfen.hu/ https://windsurfcenter.hu/) 

A táborban karolinás szakácsnő vezetésével mi magunk készítjük el a reggelit és a vacsorát - 

beosztás szerint. Ezért minden felnőttől (gyerek segítséggel) kérünk önkéntes szolgálatot az 

étkezések körüli tennivalók végzésében (étel előkészítése, terítés, mosogatás). 

Ellátás: Első nap vacsorától utolsó nap reggeliig félpanzió (reggeli, vacsora) 

A jól felszerelt nagy konyha hűtőkkel a rendelkezésünkre áll. Szendvicseket reggelinél 

lehet csomagolni tízóraira, ebédre. Mindenkit kérünk arra, hogy a svédasztalos reggelihez 

hozzon abból, ami neki otthon „megtermett”(gyümölcs, méz, lekvár, zöldség stb.) 

Utazás: egyénileg telekocsival vagy tömegközlekedési eszközzel 

A tábor költsége: 36.000 Ft/fő 18 éves kor felett, 30.000 Ft/ fő 10-18 éves kor között; 25.000 

Ft/fő 3-9 éves kor között. 3 éves korig ingyenes, ha nincs szüksége a gyereknek külön ágyra. 

Mindez tartalmazza a szállásdíjat, reggelit, vacsorát és egyéb költségeket (pl. szervezési költség, 

szörfszállítás és karbantartás). A teljes költség kb. 45000 Ft / fő amit pályázatból tudunk 

kiegészíteni. 

http://www.surfen.hu/
https://windsurfcenter.hu/


 

Elhelyezés: családonként külön szobában a Karolina iskola titkárságán Kozma Krisztinával előre 

egyeztetetten. A szobákhoz saját WC, zuhany van. 

Jelentkezés, befizetés: 

A szerződés megkötése miatt a jelentkezési határidő: április 15. 

Foglaló befizetése családonként minimum 30.000 Ft április 30 -ig. 

Az első részlet befizetése (az előleg kiegészítése a teljes részvételi díj 50%ra: május 15-ig. 

A teljes összeg kifizetése: június 30-ig. 

Befizetés a Karolina iskolában a titkárságon, a SZIGNUM-ban Kulcsár Juditnál. 

Az árat csak akkor tudjuk tartani, ha az elmúlt évekhez hasonlóan a férőhelyeket teljesen 

ki tudjuk használni.  Ezért a befizetett részvételi díjat nem tudjuk visszaadni, ha valaki 

mégsem tud eljönni a táborba vagy nem tud végig részt venni rajta. A helyek átadhatók 

egy - a feltételeket vállaló – másik családnak. 

Jelentkezni a mai naptól lehet az alábbi linken: 

https://forms.gle/Sr591faRszGtpJ6x6 

A jelentkezés elfogadásában csak a sorrend és a férőhely számít!!!! 

Kérdésekre választ vagy további információt a szegedi.agnes@karolinaiskola.hu vagy a 

titkarsag@karolinaiskola.hu  barati.eszter@szignum.hu email címen lehet kérni. 

 

Szeged, 2022.02.28. 

 

Most is nagyon szép napjaink lesznek együtt – az önkéntes szolgálatokban és a 

pihenésben egyaránt! 

 

A találkozásig üdvözlettel a szervezők nevében: 

 

Kinga nővér és Szegedi Ágnes 

 

https://forms.gle/Sr591faRszGtpJ6x6
mailto:szegedi.agnes@karolinaiskola.hu
mailto:titkarsag@karolinaiskola.hu
mailto:barati.eszter@szignum.hu

