
„SAJTKUKAC” NYÁRI KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ TÁBORSOROZAT 

 

Kreatív Kölykök Tehetségsegítő és Tehetséggondozó Tábora 

Az Élmény Záloga 

 

„Ha már unod a szobád falát, 

Gyere el és nézd meg a Hattyas udvarát. 

Minden gyerek vágy és kreativitásának álma, 

Ha nincs a szobájába zárva.” 

F.Z. 

 

Helyszín: SZTE Sportközpont, SZTE JGYPK 

  6725 Szeged, Hattyas utca 10. 

 

Időpontok: 

 

Turnus Időszak Jelentkezési határidő 

1. turnus 2016.06.20.-24.  2016.06.13., 16.00 

2. turnus 2016.06.27.-07.01. 2016.06.20., 16.00 

3. turnus 2016.07.11-15. 2016.07.01., 16.00 

4. turnus 2016.07.18-22. 2016.07.11., 16.00 

5. turnus 2016.07.25-29. 2016.07.18., 16.00 

6. turnus 2016.08.01-05. 2016.07.25., 16.00 

 

Általános információk: 

 Résztvevők: 7-12 év közötti tanulók; 

 Egy turnus minimum 6 fő részvételével indul (maximális létszám: 16 fő); 

 A tábor hétköznaponként reggel 8:00-tól délután 16:00-ig tart, érkezés: 7:30-

8:00, távozás 16:00-16:30; 

 Jelentkezni lehet a www.sajtkukac.info weboldalról letöltött jelentkezési lapon. 

 A részvételhez mindenképpen szülői beleegyező nyilatkozat szükséges, amely a 

jelentkezési lap mellékleteként letölthető. 

 A tábor lemondása: amennyiben a gyermek valamilyen ok miatt nem tud, részt 

venni a táborban kérjük telefonon (+36-30/890-3161) vagy emailben 

(rita.csetreki@gmail.com) az időpont előtt legalább 24 órával a lemondást jelezni. 

 

A tábor programja1 

Turnus Időszak Foglalkozások / program2 

1-6. turnus 
Délelőtti 

foglalkozások 

„Szabadidős” csoport „Sajtkukac” csoport 

Minden mozogni vágyó, 

élettel teli gyerkőcöknek 

ajánljuk, akik szeretnék 

aktívan tölteni a 

szabadidejüket. A kreatív 

feladatok segítenek a 

gyermekeknek abban, 

hogy jól érezzék magukat 

és fejleszteni tudják 

képességeiket mind a 

mozgásos,mind a 

Azoknak a gyermekeknek 

ajánljuk, akiknek 

nehézségei vannak az 

olvasás, helyesírás, 

matematika területén. Az 

írás, olvasás, számolás 

elsajátításához számos 

készségnek és 

képességnek kell a 

megfelelő szintre fejlődnie. 

Sok gyermeknél a fenti 

                                                           
1 A foglalkozások tematikusak, a táblázat a tervezett foglalkozásokat és azok időszakát tartalmazza, amely a 
foglalkozásvezető iránymutatása alapján változtatható. 
A táborfoglalkozások önálló turnusonként hasonló programokkal, de mindig újdonsággal valósulnak meg. A 
programok egymásra épülése alapvető szempont de az egyes turnusok önálló programelemenként is megállják 
a helyüket 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
2 A csoportok közötti átjárás szülői egyeztetés alapján dől el. 



kézügyességet igénylő 

feladatokban. Lehetőséget 

ad azoknak a 

gyermekeknek is, 

elmaradást mutatnak a 

társaiktól itt lehetőségük 

van fejlődni és könnyedén 

behozni a lemaradást.  

készségek elmaradást 

mutathatnak, amelyet 

rendszeres fejlesztéssel 

lehet javítani és a gyermek 

nem szembesül annyi 

nehézséggel / 

sikertelenséggel az iskolai 

évek alatt 

Délutáni 

foglalkozások 

Küzdősport alapjainak 

elsajátítása. Kézilabda, 

atlétika alapjainak 

elsajátítása játékos 

feladatokkal. Mese filmek 

megnézése kánikulai vagy 

esős idő esetén. A tábor 

során a legjobban tetsző 

feladatok megismétlése. 

Egyensúlyjavító feladatok. 

Küzdősport alapjainak 

elsajátítása. Játékos 

feladatok koordinációs 

képességek fejlesztéséhez. 

Kézilabda, atlétika 

alapjainak elsajátítása 

játékos feladatokkal. Mese 

filmek megnézése 

kánikulai vagy esős idő 

esetén. A tábor során a 

legjobban tetsző feladatok 

megismétlése 

 

Díjszabás3 

Részvételi költség étkezés nélkül 20.000 Ft/hét/fő; 

Részvételi költség napi háromszori étkezéssel 27.000 Ft/hét/fő; 

Napi költség étkezés nélkül 5.000 Ft /fő/nap 

Napi költség háromszori étkezéssel 6.000 Ft/fő/nap 

„Fél” nap (tetszőlegesen délelőtt vagy délután) étkezés nélkül 2.500 Ft/fő/nap 

„Fél” nap (tetszőlegesen délelőtt vagy délután) egyszeri 

étkezéssel 
3.500 Ft/fő/nap 

„Hathetes bérlet” étkezés nélkül 100.000 Ft /fő 

„Hathetes bérlet” napi háromszori étkezéssel 142.000 Ft /fő 

Táborkezdési akció 

(A táborra 2016.06.03-ig jelentkezők számára!) 

Minden kategóriából -10% kedvezmény 

 

Befizetés: Minden turnus első napján délelőtt 10 óráig 

 

Kapcsolattartó, táborvezető: Csetreki Rita,gyógypedagógus 

E-mail: rita.csetreki@gmail.com 

Telefon: +36-30/890-3161  

                                                           
3 A díjazás tartalmazza a foglalkozásokhoz szükséges anyagi és tárgyi feltételek beszerzését és biztosítását 
valamint az animátori díjat.  
A díjszabás nem tartalmazza a külső foglalkozásokhoz (pl. belépők, nevezési díjak, stb.) szükséges és az egyedi 
igények (nevelési, ruházati, stb.) költségeket. 


