
                                    

                        

               Kedves Szülők! Kedves Táborozók!         
 

 

 

A tavalyihoz hasonlóan színes programokkal várjuk a székesfehérvári általános iskolák 

tanulóit a 2014. évi városi bejáró Napraforgó Városi Napközis Táborunkban (Bregyó-köz) hat 

héten át, szombat és vasárnap kivételével. A változatos sportolási lehetőségek, gazdag 

kézműves programok mellett, a Városi Képtár és a Hetedhét Játékmúzeum interaktív 

programjain is részt vehetnek, kánikula idején a székesfehérvári strand nyújt enyhülést a 

táborozóinknak. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Egészségügyi Főosztályának segítségével és a székesfehérvári civilszervezetek jóvoltából hat 

héten át színes, változatos, kulturális, ismeretterjesztő és sport programokról gondoskodunk, 

de lehetőség van a tábor területén pihenésre, társasjátékokra is. 

 

A tábori turnusok időpontjai a következők: 

 

 június 30 - július 4. 

 július 7 -11. 

 július 14 -18. 

 július 21 -25.             

 július 28 - augusztus 1. 

 augusztus 4 - augusztus 8. 

 

Fontos információk: 

 
 A jelentkező gyermekek több héten át, akár a megjelölt hat turnus teljes időtartamára 

is igénybe vehetik a napközis tábort.  

 A tábor térítési költsége a mindenkori napközis térítési díj.  

 Pótjelentkezésre lehetőség van legalább 72 órával a táborozás megkezdése előtt 

személyesen a Napraforgó Városi Napközis Tábor (Bregyó-köz) portáján, vagy e-

mailben, a következő címen: tabor@varosgondnoksag.hu  

 A táborozás előtt a gyermek házi orvosi vizsgálata nem kötelező. A táborozás 

megkezdését megelőző napon a szülőnek nyilatkozatban kell felelősséget vállalnia 

azért, hogy gyermeke egészséges és közösségbe mehet. A nyilatkozat a turnus 

megkezdését megelőző 4 napnál nem lehet régebbi.  

 A táborban nincs mód speciális bánásmódot, orvosi kezelést, vagy egészségügyi 

felügyeletet igénylők fogadására (epilepsziás, liszt érzékeny, stb. gyermekek). 

 A távolabb lakó gyermekek biztonságos kíséréséről (a táborba és a gyülekezési 

helyekre történő visszaérkezésükről) a jelentkezésektől függően kijelölésre kerülő 

iskolák előtti gyülekezési helyekről a felügyeletükre kijelölt nevelők beosztásával a 

táborvezető gondoskodik.  

 Írásos szülői engedéllyel rendelkező tanulók önállóan érkezhetnek a kijelölt 

gyülekezési helyekre és távozhatnak onnan a meghatározott időpontok betartásával.  

 A tábor megközelítése a 2014. évi nyári menetrend szerint (az Alba Volán Zrt. által) 

közlekedő helyi járatú autóbusszal történik. A helyi járatú buszbérletről, vagy 

mailto:tabor@varosgondnoksag.hu


buszjegyről a táborozásban résztvevő gyermekek részére az utazáshoz a szülőnek 

kell gondoskodnia. 

 Az alábbi intézmények főbejárata előtti gyülekező helyen reggelente 07.15-07.30 óra 

között várják a pedagógusok a táborozó gyerekeket. Délután, 16.00 órára ugyanazon 

a gyülekezőhelyre érkeznek vissza a tanulók, ahol a nevelők legkésőbb 16.30-ig 

felügyelnek rájuk. 

   

 

 
1.Gyülekezési hely: A Vörösmarty Mihály Általános Iskola főbejáratához 

   (2014.06.30- 2014. 08.08. között, hétköznapokon) 

  1. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

  2. Táncsics Mihály Általános Iskola 

  3. Zentai Úti Általános Iskola 

   4. Vasvári Pál Általános Iskola 

  5. István Király Általános Iskola 

6. Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium 

  7. Vasvári Pál Gimnázium 

8. Ciszterci Rendi Szent István Gimnázium 

9. Tóparti Gimnázium 

10. Comenius Általános Iskola   

11. Református Általános Iskola 

12. CBA Magániskola   

     

 

2. Gyülekezési hely: A Németh László Általános Iskola főbejáratához 

   (2014.06.30. - 2014. 08.08. között, hétköznapokon) 

  1. Németh László Általános Iskola 

  2. Kossuth Lajos Általános Iskola 

  3. Széna Téri Általános Iskola 

  4. Vizivárosi Általános Iskola 

5.  Hétvezér Általános Iskola 

 

 

3. Gyülekezési hely: A Tóvárosi Általános Iskola főbejáratához 

   (2014.06.30. - 2014. 08.08. között, hétköznapokon) 

  1. Tóvárosi Általános Iskola 

 

 

4. Gyülekezési hely: A Tolnai Úti Általános Iskola főbejáratához 

   (2014.06.30. - 2014. 08.08. között, hétköznapokon)  

                       1. Tolnai Úti Általános Iskola 

2. Teleki Blanka Általános Iskola és Gimnázium 

  3. Munkácsy Mihály Általános Iskola 

  4. Szent Imre Általános Iskola 

 

 



5. Gyülekezési hely: Az Arany János Általános Iskola főbejáratához 

    (2014.06.30. - 2014. 08.08. között, hétköznapokon) 

                        1. Arany János Általános Iskola 

             2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

  3. Felsővárosi Általános Iskola 

 

 

 

 

II. Székesfehérvári Ifjúsági Tábor (Velence, Régiposta utca 1.sz.) 
 

 

A Székesfehérvári Ifjúsági Táborban 2014. július 06. és július 25. között az alábbi három 5 

éjszakás turnusban várjuk a táborozók jelentkezését: 

 

1. turnus: július 06-11. (Indián tábor) 

2. turnus: július 13-18. (A három testőr nyomában-kalandos alkotó tábor) 

3. turnus: július 20-25. (Népzenei és kézműves tábor) 

 

Fontos információk: 

 

 A táborba érkezés és a hazautazás a szülő kíséretében, egyénileg történik minden 

táborozó részéről, minden turnus kezdés esetében vasárnap 16.00 órától 17.30-ig 

történő beérkezéssel, valamint minden turnus befejezésének napján 18.00 óráig történő 

hazautazással. 

 A táborban l-7. osztályt végzett (7 -14 éves) tanulókat fogadunk.  

 A táborban kizárólag a mellékelt szülői nyilatkozatban igazoltan egészséges 

gyermekeket fogadhatunk. A nyilatkozat nem lehet régebbi 72 óránál. 

 A táborban nincs mód speciális bánásmódot, orvosi kezelést, vagy egészségügyi 

felügyeletet igénylő gyermekek fogadására (epilepsziás, liszt érzékenység, stb.).  

 A táborozás térítési díja ÁFA-val együtt 11.350,- Ft/fő egy 5 éjszakás turnusra, 

amely tartalmazza a napi 3-szori étkezés (hideg reggeli, meleg ebéd és meleg vacsora) 

költségeit. 

 A befizetett táborozási díj visszatérítésére betegség esetén van lehetőség. Ehhez, 

legkevesebb 72 órával a befizetett turnus megkezdése előtt bemutatott orvosi 

igazolásra van szükség. 

 

 

 

A bentlakásos táborok témája a következő lesz: 

 

Az I. turnusában (július 06-11.), megint az indiánok veszik birtokba a tábort. Ide olyanokat 

várunk, akik nem rémülnek meg a nagy varázslótól és a bátorság próbától. Ha szeretnéd 

megismerni a prérin lakó indiánok életformáját, szívesen készítesz velünk indián használati 

tárgyakat bőrből, gyöngyből, természetes anyagokból, gyere el közénk. Kipróbálhatod 

ügyességedet azokkal az eszközökkel, amivel az indián gyerekek fejlesztették vadász-

tudásukat. Megismerkedhetsz indián dalokkal, zenével, játékokkal, az indiánok jelbeszédével, 

sok érdekes kaland vár, még törzsfőnök is lehetsz. 



Jól teszed, ha olvasol egy indián regényt, vagy nézel egy indiános filmet, mielőtt elindulsz a 

táborba.  Egyet kérünk, a tábor idejére süllyeszd el a telefonodat és légy igazi indián! 

 

 

A II. turnusban (július 13-18.) Ebben a turnusban várjuk azokat, akik szeretnek festeni, 

rajzolni vagy színészkedni és szeretik a kalandokat. A három testőr, Athos, Porthos,  Aramis  

és d’Artagnan csapatában testőrré válhattok, a lányok pedig elkészíthetik a ,,királynő 

nyakékét”. A három testőr csapatai számháborúban is összemérik ügyességüket.  A barokk 

kort sok érdekes, szórakoztató alkotó feladaton, izgalmas játékon keresztül ismerhetitek meg. 

Aki szeret színészkedni, annak lehetősége lesz drámajátékra, jelmez és díszlet tervezésére is. 

Ajánljuk, hogy mielőtt a táborba indulsz, ismerkedj meg Dumas, „A három testőr” című  

regényével, vagy az abból készített izgalmas filmek egyikével. Unatkozni itt sem lesz időd. 

  

 

Akik a III. turnusban (július 20-25.) Akik velünk táboroznak, összebarátkozhatnak olyan 

gyerekekkel, akik a határon túlról, Moldvából (Pusztináról) érkeznek hozzánk. A kézműves 

foglalkozások (gyöngyfűzés, szalagszövés, nemezelés, bőrözés) mellett sok közös játékra lesz 

majd lehetőség. A táborozók kipróbálhatják az íjászatot és megismerkedhetnek a rovásírás 

alapjaival is. A Magyar Örökség díjas Nyisztor Ilona és tanítványai révén megismerhetitek a 

csángó magyarok dalait, táncait, viseletét, szokásaikat.   

 

Az időjárástól és a tó vízminőségétől függően természetesen mindhárom turnusban lehetőség 

lesz strandolásra is. 

  

A tavalyi városi táborokról készült fotókat, tudósításokat megtekinthetik a következő 

linken: táboros blog elérhetősége:    http://napraforgo-szfv.blogspot.hu/ 
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