
Tisztelt Szülők! Kedves Koboldok! 

 

  XIII. Koboldtábor 

(Mende, Géza Fejedelem Általános Iskola Tornaterme) 

 

Tervezett időpont:  2016. július 18 – július 23. 

   

A tábor akkor kerül megrendezésre, amennyiben összejön a minimum gyereklétszám 

(12 fő). Max. 20 gyerek jelentkezését tudjuk elfogadni. Jelentkezni harmadik 

osztálytól lehet és csak koboldos gyerekek jöhetnek. 

 

Edzőtábor jellegű (délelőtt és délután is edzés), de természetesen nem csak kosárlabda, 

hanem más időtöltési lehetőség is lesz a gyerekeknek (foci, tollas, ping-pong, 

társasjátékok, éjszakai kosárlabda). A táborban látogatók fogadására nincs lehetőség. 

Mobiltelefont és egyszemélyes játékokat nem lehet hozni! 

A tábor Szülőkkel és testvérekkel közös sportnappal zárul szombaton.  

(Alvási lehetőség saját hálózsákban túramatracokon lesz) 

 

Részvételi díj: 33.000,- Ft/fő, mely magába foglalja a külön busszal történő leutazás, 

szállás, terembérlet, minőségi bőséges étkezés (gyümölcs is), korlátlan italfogyasztás 

egész nap, tábori póló, édesség és egyéb nyeremények költségeit.  

A „régi” táborozók már tudják, hogy nincs szükség nagyon zsebpénzre. Pénzköltési 

lehetőség a fagyizóban van, melyet minden nap ebéd után meglátogatunk. Ezért 

maximálisan 2500.-Ft hozható. 

 

Jelentkezési határidő: 2015. április 8. 

Jelentkezéshez szükséges:  a kitöltött jelentkezési lap leadása     

 Későbbiekben leadandó:  TAJ kártya másolat  

      diákigazolvány másolat  

 

 április 21-ig kell az első részletet 10.000.- Ft-ot beküldeni, amennyiben kellő 

számú gyerek jelentkezik 

 

A fennmaradó 23.000.- Ft-ot lehetőség szerint a tanév végéig kérem beküldeni. 

 

 

Részletesebb tábori programot és a szükséges felszerelés listáját a jelentkezés után 

küldöm. Ha bármilyen kérdés felmerülne, kérem hívjatok. 

 

 

Szeretettel várok minden kedves gyereket! 

 

 

          Orosz Szilvi 

        06-30-210-7688 

sziszi@kosaraskoboldok.hu 

www.kosaraskoboldok.hu 
 

mailto:sziszi@kosaraskoboldok.hu
http://www.kosaraskoboldok.hu/


J E L E N T K E Z É S I      L A P 

 

Tábor időpontja:    2016. július 18 – július 23. 

    

 

Tudomásul vesszük, hogy a tábor akkor kerül megrendezésre, amennyiben 

összejön a minimum gyereklétszám (12 fő). Amennyiben a tábor megrendezésre 

kerül, a későbbiekben lemondási lehetőség nincs. Pénzvisszaigénylésre nincs 

mód. 

 

Gyerek   neve: ……………………………………………………………….. 

   címe: ……………………………………………………………….. 

születési idő: ………………………………………………………………. 

  Anyja neve: ……………………………………………………………….. 

 

Értesítendő szülő(k) neve, elérhetőség (telefon): …………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Rendszeresen szedett gyógyszerek: …………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Egyéb fontos tudnivalók (allergia, alvás gondok, stb.): ………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

A Mendén 2016-ban megrendezendő XIII. Koboldtáborba gyermekemet 

elengedem. A részvételi díj befizetését a határidőkig vállalom. 

 

Budapest, 2016. …………………….. 

      

        _______________________ 

         Szülő aláírása 


