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TiszTelT szülők!
kedves Táborozók!

Örömmel nyújtjuk át Önöknek a Táborozási kalauz legújabb  kiadá sát,  
amelyben bemutatjuk a paksi intézmények, szervezetek nyári tábori  
kínálatát, megkönnyítve a választást a szabadidős progra mok közül.

Reméljük, mindenki talál egy vagy több olyan tábort, ahol élmé-
nyekben gazdag napokat tölthet a nyár során.

A szervezõk



Paksi Deák Ferenc általános iskola

sPorTTábor
ideje: 2016. június 20-24.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
Paks, Tolnai út 19. (felső tagozat)

Program: A sporttáborba a sportot kedvelő és aktívan sportolni 
szerető tanulóinkat várjuk elsősorban. A sportolási lehetőségek 
között szerepel a tenisz, floorball, röplabda, labdarúgás, asztalite-
nisz, csocsó, méta, amerikai foci, és a baseball. Jó időben délutá-
nonként fakultatívan strandolással egybekötve labdajátékokra van 
lehetőség.

részvételi díj: csak az ebédköltség

Táborvezető: Poór József

Jelentkezés: osztályfőnököknél

Jelentkezési határidő: 2016. július 10.

KEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROK

Paksi Deák Ferenc általános iskola 

kézműves – ügyes kezek Tábor
ideje: 2016. június 20-24.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

Program: Az egy hétig tartó táborozásnak minden nap más az alapa-
nyaga, a témája. A táborozóknak lehetőségük nyílik sokféle anyag 
(papír, agyag, gipsz, fonal, textil, csuhé, gyöngy) felhasználásával 
különböző technikák (origami, szövés, fonás, csomózás, papírmerí-
tés, korongozás) elsajátítására, kreativitásuk, egyéni ötleteik minél 
tökéletesebb megvalósítására. A foglalkozásokon a hagyományokat 
ápolva, de a mai kor igényeinek megfelelően alkothatják meg a 
gyerekek munkadarabjaikat, saját kis remekműveiket.
A gyerekek a nap végén értékes, szép és 
maradandó alkotásokkal térhetnek haza.

részvételi díj: csak az ebédköltség

Táborvezető: Borsné Kern Mária

Jelentkezés: osztályfőnököknél

Jelentkezési határidő: 2016. július 10.

KEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROK



Paksi BezeréDJ általános iskola

sPorTTábor 
ideje: 2016. június 27 - július 1. 

Helyszíne: Paksi Bezerédj Általános Iskola 

korosztály: 1-6. évfolyam

Program: Táborunkba minden mozogni szerető kisgyermeket várunk.
A következő sportolási lehetőségeket ajánljuk: asztalitenisz, csocsó,  
darts, aerobic, floorball, röplabda, labdarúgás, méta, minitenisz, 
kerékpározás és sok-sok mozgás.

részvételi díj: csak az ebédköltség

Táborvezető: Sántáné Blatt Szilvia 

Jelentkezés: Szalai Erika iskolatitkárnál 
(75/830-324, 20/8830-324)

Jelentkezési határidő: 2016. június 1. 

Paksi ii. rákóczi Ferenc általános iskola

ÉleTmód Tábor 
ideje: 2016. június 16 - július 1. 

Helyszíne: Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

korosztály: alsó tagozatosok

Program: Egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozások, túrá-
zás, kézműves foglalkozások, múzeumlátogatás, kirándulás.

részvételi díj: a háromszori étkezés díja, 590 Ft/nap

Táborvezető: Hegedüs Ferencné 

Jelentkezés: az iskola titkárságán (75/830-302)

Jelentkezési határidő: 2016. május 27. 

KEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROKKEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROK



Paksi BezeréDJ általános iskola

Nyári szabadidős Tábor 
ideje: 2016. június 20-24.

Helye: Cseresznyéskert Erdei Iskola

korosztály: 1-4. évfolyam

Program: Nyári táborunkban a szabadidő hasznos eltöltésére 
kínálunk sok-sok érdekes tevékenységet kellemes természeti 
környezetben. Az ügyes kezű gyerekeket várja a papírhajtogatás, 
falikép- és aszfaltrajzkészítés, fonalgrafika, batikolás, szövés, 
fonás. A sportolni vágyók játékos sor- és akadályversenyeken ve-
hetnek részt. Kipróbálhatják a kötélhajtást, hullahopp-karikázást, 
kedvükre focizhatnak, labdázhatnak. A táborozókat barangolni 
hívjuk az erdőbe gyalog és kerékpárral. A túrák alatt állat- és nö-
vényismereteinket bővítjük. Aki vállalja a bátorságpróbát, éjszakai 
túrán, vadlesen vehet részt a titkokkal teli erdőben. 

részvételi díj: 15.000 Ft/fő, mely tartalmazza a napi négyszeri 
étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora), a foglalkozások anyag-
költségeit, valamint a tábor bérleti díját. 

Táborvezető: Bartal Edit

Jelentkezés: Bartal Edit táborvezetőnél személyesen, valamint te -
lefonon (75/830-328, 20/8830-328) és Szalai Erika iskolatitkár-
nál (75/830-324, 20/8830-324)
A táborozás részvételi díját 2016. május 17-18-án, (kedden és 
szerdán) 7.30-16.00 óráig lehet befizetni az iskola titkárságán 
Szalai Erika iskolatitkárnál. 

Jelentkezési határidő: 2016. május 18.

KEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROK KEDVEZMÉNYES ISKOLAI TÁBOROK

Paksi BezeréDJ általános iskola 

idegeNNyelvi Tábor
ideje: 2016. június 20-24. 

Helye: Paksi Bezerédj Általános Iskola

korosztály: 1-6. évfolyam (a tábor maximális létszáma: 30 fő)

Program: A nyelvi tábor játékos angol és német nyelvtanulásra 
nyújt lehetőséget délelőtt és délután 2x45 perces blokkokban. 
Vidám, könnyed hangulatban fejlesztjük a gyerekek nyelvi kész-
ségét, szókincsét és felelevenítjük a már meglévő ismereteiket. Az 
érdeklődők megismerkedhetnek a német és angol nyelvű országok 
kultúrájával, nevezetességeivel, hagyományaival, étkezési szoká-
saikkal. Ellátogatunk egy helyi nyelvstúdióba is, ahol egy kommu-
nikációs tréningen vehetnek részt a diákok. A tábor „német-angol 
nemzetközi” sportversennyel zárul.
A programok minden nap 8.00- 16.00-ig tartanak.

részvételi díj: csak az ebédköltség

Táborvezető: Adorjánné Kónya Gyöngyi

Jelentkezés: Szalai Erika iskolatitkárnál (75/830-324, 20/8830-
324) 

Jelentkezési határidő: 2016. június 1.



ase JuDo szakosztály

Judo naPKözis Tábor
ideje: 2016. június 16-17. és június 20-24.   

Helyszíne: Paksi Bezerédj Általános Iskola judo terme

korosztály: 7-14 éves korig

Program: A cselgáncsosok nyári táborában lehetőség lesz a 
speciális versenytechnikák, gyakorlások mellett övvizsgára, de 
a kirándulások alkalmával sütögetés, strandolás, horgászat és 
játék is sze repel a programban. Minden nap 9.00-16.00 óráig 
(pénteken 15.00-ig) tartanak a foglalkozások.

részvételi díj: 1. hét 6.000 Ft, 2. hét 10.000 Ft, 1-2. hét 15.000 Ft

Táborvezető: Keszthelyi László

Jelentkezés: Dobai László (20/584-2203), Kanczler István 
(20/939-7408), Péri Balázs (20/929-7724)

Jelentkezési határidő: 2016. június 10.

SpORT TÁBOROK

ase kaJak-kenu szakosztály

KaJaK-Kenu naPKözis Tábor
ideje: 2016. június 20-24., június 27-július 01. és július 4-8.

Helyszíne: ASE Csónakház

korosztály: 7-14 éves korig

Program: Nyáron kevés jobb dolog van a víznél és 
a vízpartnál, amit ez a tábor maximálisan kielégít. 
Közös biciklizés a csónakházba, délelőtt és 
délután evezés, közte sok-sok játék, és a napi 
prog ram egy újabb bicikliúttal zárul. Persze 
az élmények és a mozgás mellett a vízen 
járás elsajátítása is nagyon fontos szem-
pont, amit a gyerekek is megtanulnak az 
ittlét alatt. 

részvételi díj: 10.000 Ft/hét

Táborvezető: Feil Imre

Jelentkezés: Feil Imre (20/932-3589), 
Tóth Márton (20/588-5889)

Jelentkezési határidő: a tábort 
megelőző hét péntekig

SpORT TÁBOROKSpORT TÁBOROK



ase Vitorlás sPortkluB  
és a Vitorlás sPortért egyesület

ifjúsági viTorlás Tábor
balaTon

ideje: 2016. június 20 -26. és július 04-10.

Helyszíne: Balatonfüred, Koloska Marina kikötő

korosztály: 10-18 éves korig 

Program: Alapvetően a víz, a természet  
megismerése, szeretete, a vitorlázás  
elméleti és gyakorlati alapjainak  
elsajátítása.

részvételi díj: 45.000 Ft 

Táborvezetők: Nagy Jenő (június)  
és Kollár Károly (július)

Jelentkezés: Kollár Károly  
(20/519-0328)

Jelentkezési határidő:  
2016. június 01.

SpORT TÁBOROK

ase Vitorlás sPortkluB  
és a Vitorlás sPortért egyesület

ifjúsági viTorlás Tábor
Fadd dombori

ideje: 2016. június 18-23. és június 26 - július 01.

Helyszíne: Fadd Dombori PA Zrt. pihenő telep

korosztály: 6-10 éves korig

Program: Alapvetően a víz, a természet megismerése, szeretete, a 
vitorlázás elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.

részvételi díj: 35.000 Ft/hét

Táborvezetők: Stadler Csaba (június 18-23.) és Boromisza Tamás 
(június 26 - július 01.)

Jelentkezés: Stadler Csaba  (20/9655-501)

Jelentkezési határidő: 2016. június 01.

SpORT TÁBOROKSpORT TÁBOROK



EgyüTT a parlagfű EllEn alapíTvány

Foci Tábor
ideje: 2016. július 11-15.

Helyszíne: Atomfitt Centrum (Paks, Gesztenyés utca 24.)

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Délelőtt edzések, délután strandolás, kézműves foglal ko-
zások, egynapos kirándulás Borjádra.

részvételi díj: 12.000 Ft, mely tartalmazza a napi kétszeri étke-
zést, belépőjegyek, kirándulás és foglalkozások árát

Táborvezető: Sáhi Manuéla irodavezető

Jelentkezés: személyesen az Együtt a parlagfű  
ellen Alapítvány székhelyén (7030 Paks,  
Gesztenyés utca 24.),  
telefonon (75/510-413)  
és e-mailben  
(parlagfu@t-online.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

SpORT TÁBOROK

Paksi sPortegyesület 

lolka & bolka Nyári Tábor

ideje: 2016. július 25-29. 

Helyszíne: PSE pálya, Dunakömlődi Sportpálya és kitelepülések 
(ASE teniszpálya, strand, Fjord Lovarda…)

korosztály: 8-14 éves korig

Program: Ha szeretnél egy jó, mozgalmas hetet eltölteni barátaid-
dal, vagy új barátokat szeretnél szerezni akkor itt a helyed nálunk. 
Pattanj a biciklidre és fedezzük fel együtt a várost.
A PSE szabadidő szakosztálya nyári tábort szervez 8-14 éves korú 
fiúknak és lányoknak. A tábor ideje alatt bepillantást nyerhetsz 
és ki is próbálhatod a helyi sportágakat. Elsajátíthatod a lótartás 
apróbb fortélyait, a bátrabbak pedig nyeregbe is pattanhatnak.
A programok 8.00-16.00-ig tartanak.

részvételi díj: 12.000 Ft, mely magába foglalja az ebédet és az 
uzsonnát

Táborvezető: Rostané Katona Katalin

Jelentkezés: Rostané Katona Katalin (20/428-0144)

Jelentkezési határidő: 2016. június 30.

SpORT TÁBOROKSpORT TÁBOROK



JáTÉKOS KÉpZŐMűvÉSZETI  
alkotótáBorok a Paksi kéPtárBan 

kalaNdok és legeNdák  
a bolygó HollaNdival 

ideje: 2016. június 27 - július 1.

Helyszíne: Paksi Képtár

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Eredjünk a híres-hírhedt hajó nyomába, bújjunk a kapi-
tány bőrébe, s fedezzük fel a kalózok és a tenger világának leg-
féltettebb titkait!
A tábor egy napján kirándulunk, és a hét záró eseményeként kiállí-
tást szervezünk az elkészült alkotásokból.
A program minden nap 8.00-16.00-ig tart.

részvételi díj: 15.000 Ft/hét, mely tartalmazza a napi étkezés 
(tízórai, ebéd és uzsonna), a kirándulás, belépőjegyek és a művé-
szeti anyagok költségeit.

Táborvezető: Tóth Borbála, Stadler Krisztina és Dömötörné Göttin-
ger Eszter

Jelentkezés: a Paksi Képtárban személyesen, telefonon (75/830-
284, 20/8830-284), illetve e-mailen  

Jelentkezési feltétel: betöltött 6. életév
Egy táborban max. 20 gyermek fogadását tudjuk vállalni.

Jelentkezési határidő: egy héttel a tábor kezdése előtt

JáTÉKOS KÉpZŐMűvÉSZETI  
alkotótáBorok a Paksi kéPtárBan 

varázsolj szíNekkel!
ideje: 2016. július 18-22.

Helyszíne: Paksi Képtár

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Mi lenne, ha a színek eltűn-
nének a világból? Hogyan találhatnánk 
meg őket újra? Miként kelthetjük új 
életre a misztikus lilát, a melengető 
pi rosat vagy a derűs sárgát? Egy kis 
varázslattal...
A tábor egy napján kirándulunk, és a hét záró eseményeként 
kiállítást szervezünk az elkészült alkotásokból.
A program minden nap 8.00-16.00-ig tart.

részvételi díj: 15.000 Ft/hét, mely tartalmazza a napi étkezés 
(tízórai, ebéd és uzsonna), a kirándulás, belépőjegyek és a művé-
szeti anyagok költségeit.

Táborvezető: Tóth Borbála, Stadler Krisztina és Dömötörné Göttin-
ger Eszter

Jelentkezés: a Paksi Képtárban személyesen, telefonon (75/830-
284, 20/8830-284), illetve e-mailen  

Jelentkezési feltétel: betöltött 6. életév

Jelentkezési határidő: egy héttel a tábor kezdése előtt

A pAKSI KÉpTÁR TÁBORAIA pAKSI KÉpTÁR TÁBORAI A pAKSI KÉpTÁR TÁBORAI



JáTÉKOS KÉpZŐMűvÉSZETI  
alkotótáBorok a Paksi kéPtárBan 

a KÉPeK TiTKos ÉleTe 
ideje: 2016. augusztus 1-5.

Helyszíne: Paksi Képtár

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Legyél Te is részese a detektív-történetnek! Nyomozzunk 
együtt az eltűnt festmények után, fejtsük meg közösen a kódokat, 
hagyjunk rejtett üzeneteket és derítsünk fényt arra, ki rabolhatta 
el a műtárgyakat!
A tábor egy napján kirándulunk, és a hét záró eseményeként kiállí-
tást szervezünk az elkészült alkotásokból. 
A program minden nap 8.00-16.00-ig tart.

részvételi díj: 15.000 Ft/hét, mely tar-
talmazza a napi étkezés (tízórai, ebéd 
és uzsonna), a kirándulás, belépőjegyek 
és a művé szeti anyagok költségeit.

Táborvezető: Tóth Borbála, Stadler Krisz-
tina és Dömötörné Göttin ger Eszter

Jelentkezés: a Paksi Képtárban személy-
esen, telefonon (75/830-284, 20/8830-
284), illetve e-mailen  

Jelentkezési feltétel: betöltött 6. életév

Jelentkezési határidő: egy héttel a tábor 
kezdése előtt

A pAKSI KÉpTÁR TÁBORAI

MÉDIa-TáBOr a paKSI KÉpTárBan 

ééééés... felvéTel! – mozgókéP-
És mÉdiaTábor

ideje: 2016. július 25-29.

Helyszíne: Paksi Képtár

korosztály: 10-16 éves korig

Program: Film- és fotóművészet, animációk készítése, digitális 
fotózás és képszerkesztés várja a táborban résztvevő diákokat! 
Miként születik meg a mozgókép az első ötlettől az utolsó vágásig? 
Hogyan bírhatunk mozgásra egy figurát, hogyan készülnek az ani-
mációk? Hogyan készül a jó fotó? Mi az a látens kép vagy hogyan 
szerkesszük elkészült fényképeinket? Ezekre mind-mind választ 
kaphattok táborunkban, és együtt felfedezhetjük a média és digi-
tális világ rejtelmeit!
A program minden nap 8.00-16.00-ig tart.

részvételi díj: 15.000 Ft/hét, mely tartalmazza a napi étkezés 
(tízórai, ebéd és uzsonna), a kirándulás, belépőjegyek és a művé-
szeti anyagok költségeit.

Táborvezető: Pál Csaba (képzőművész)

Jelentkezés: a Paksi Képtárban személyesen, telefonon (75/830-
284, 20/8830-284), illetve e-mailen 

Jelentkezési határidő: egy héttel a tábor kezdése előtt

A pAKSI KÉpTÁR TÁBORAIA pAKSI KÉpTÁR TÁBORAI



duna Tábor
ideje: 2016. július 11-15. 

Helyszíne: Paksi Városi Múzeum (Paks, Deák Ferenc u. 2.)

korosztály: 7-13 éves korig 

Program: Napközi jellegű tábor sok kézműveskedéssel, játékkal, 
és egy nap kirándulással. 
A hét folyamán megismerjük, hogy milyen kapcsolata volt egykor 
a paksiaknak a Dunával, s párhuzamba állítjuk a mai vízi élet-
tel. Az Deák ház padlásán lévő új kiállítás segítségével betekin-
tést nyerhetnek a gyerekek a halászok, vízi molnárok, sportolók 
életébe, felfedezhetik hogyan mostak és gazdálkodtak őseink a 
folyóvíz segítségével, milyen említésre méltó történetek, esemé-
nyek kötődnek a paksi Dunához. 

részvételi díj: 16.000 Ft/fő

Táborvezető: Kákai Emese

Jelentkezés: Kákai Emese (75/830-378)

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

A pAKSI KÉpTÁR TÁBORAI pAKSI VÁROSI MúZEuM TÁBORAIpAKSI VÁROSI MúZEuM TÁBORAIpAKSI VÁROSI MúZEuM TÁBORAI

KaTona Tábor
ideje: 2016. augusztus 8-12.

Helye: Paksi Városi Múzeum (Paks, Deák F. u. 2.)

korosztály: 7-13 éves korig  

Program: Napközi jellegű tábor sok kézműveskedéssel, játékkal, és 
egy nap kirándulással.
Időutazást teszünk az öt nap alatt, a török kortól indulva eljutunk a 
rendszerváltozásig, mialatt megismerjük az adott korok fegyvereit, 
taktikáit, a csapatok felépítését, a harcmodort, miközben átélhe-
tik a gyerekek a katonák egy-egy napját, belelátnak mindennapi 
életükbe is.

a részvételi díj: 16.000 Ft/fő

Táborvezető: Kákai Emese

Jelentkezés: Kákai Emese (75/830-378)

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.



CSENgEY DÉNES KuLTuRÁLIS KöZpONT TÁBORAICSENgEY DÉNES KuLTuRÁLIS KöZpONT TÁBORAI

kóTyomfiTTy
duNakömlődi szüNidő Tábor 

ideje: 2016. augusztus 01-05.

Helyszíne: Dunakömlődi Faluház

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Egész napos kirándulás Veszprémben (állatkert – dinó 
park, stb.), barangolás az Imsósi erdőben, komp, strand és sok-
sok játék, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások várják  a 
gyerekeket.
A programok naponta 8.30-16.30-ig tartanak. Paksról utazás 
felnőtt kíséretével.

részvételi díj: 15.000 Ft (étkezés, belépő)

Táborvezető: Faragóné Kertész Alice

Jelentkezés: Faragóné Kertész Alice (20/223-9123, 75/511-090), 
vagy e-mailben (dfaluhaz@paksivmk.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. július 10.

CSENgEY DÉNES KuLTuRÁLIS KöZpONT TÁBORAI

XXiii. HaTároN Túli magyar 
KözÉPisKolásoK olvasóTábora

ideje: 2016. július 10-18.

Helyszíne: Cseresznyéskert Erdei Iskola

korosztály: középiskolás

Program: A 23. alkalommal megrendezésre kerülő táborban 14-
18 éves erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági diákok és peda-
gógusok vesznek részt a Cseresznyéskert Erdei Iskolában. Az 
előadásokon szerzett tudást különböző szekciók (vers, zene, film, 
dráma, újságírás) műhelymunkáinak keretében pontosítjuk, mé-
lyítjük el. Pihenésképpen kirándulunk, strandolunk és játszunk. Ha 
középiskolás vagy, szereted az irodalmat, és szeretnél barátságokat 
kötni határon túli magyar diákokkal, akkor köztünk a helyed!

részvételi díj: 20.000 Ft

Táborvezető: Gyulai István

Jelentkezés: e-mailben (gyulai.istvan@paksivmk.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.
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kéPzőművészeTi alkoTóTeleP
ideje: 2016. július 4-8.

Helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ

korosztály: ifjúsági csoport, 12 éves kortól

Program: Kompozíciós feladatok, megfigyelés pontosságát segítő 
gyakorlatok, önálló munka, kreativitást fejlesztő feladatok, modell  
utáni tanulmányok különféle képzőművészeti technikák alkalma-
zásával. 
A foglalkozások naponta 8.00-12.00-ig és 14.00-17.00-ig tartanak.

részvételi díj: 11.000 Ft

Táborvezető: Takács Éva

Jelentkezés: Takács Éva (70/597-6582)

Jelentkezési határidő: 2016. június 24.

„NagyoN állaT” – 
kéPzőművészeTi alkoTóTeleP 

gyermekekNek
ideje: 2016. július 4-8.

Helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ

korosztály: 6-14 éves korig

Program: Mimikri-rejtőzködő állatok rajzolása, csigapaloták, 
csiga-házak tervezése, macskazene, cicaportrék festése, fura 
figu rák, drótállatok, csigaparipa, szerencsecsigák, 
dobozállatok-állatdobozok, térplasztikák, halak, 
hüllők, fémdomborítás, kitinpáncél, pa pír metszet, 
repülő csodák, pillangók, madarak, áttetsző, 
lebegő rajzok készítése és még sok érdekesség 
várja a gyerekeket. 
A foglalkozások naponta 8.00-12.00-ig tartanak.

részvételi díj: 8.500 Ft

Táborvezető: Takács Éva

Jelentkezés: Takács Éva (70/597-6582)

Jelentkezési határidő: 2016. június 24.

CSENgEY DÉNES KuLTuRÁLIS KöZpONT TÁBORAI
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CseNgey szüNidő
ideje: 2016. június 27- július 1.

Helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ

korosztály: 7-12 éves korig

Program: Kirándulás, strandolás, játékos foglalkozások, túrázás.

részvételi díj: 15.000Ft/hét, testvérkedvezmény 12.000 Ft a má-
sodik gyermeknél

Táborvezető: Szabó-Rausch Ildikó

Jelentkezés: személyesen a Csengey Dénes Kulturális Központban, 
telefonon (75/830-350, 75/830-357) vagy e-mailben (info@pak-
sivmk.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. június 17.

CSENgEY DÉNES KuLTuRÁLIS KöZpONT TÁBORAI
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szivárváNy - kreaTív 
művészeTi kalaNdTábor 1.

ideje: 2016. július 4-10.

Helyszíne: Váraljai Parkerdei Ifjúsági Tábor

korosztály: 7-13 éves korig

Program: Erdei túrák a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, Mecs-
extrém Park, Abaligeti cseppkőbarlang, strandolás, csapatjátékok, 
kézműves foglalkozások, zenés-táncos foglalkozások. 
(Részletek:  www.kreativtabor.hu)

részvételi díj: 29.900 Ft

Táborvezető: Hatvani Szabolcs a PATUR Ifjúsági Tagozatának 
vezetője

Jelentkezés: Hatvani Szabolcs (20/998-1111), vagy e-mailben 
(info@kreativtabor.hu)

pAKSI TuRIZMuSÉRT EgYESüLET TÁBORAI

szivárváNy - kreaTív 
művészeTi kalaNdTábor 2.

ideje: 2016. július 10-16.

Helyszíne: Váraljai erdő - Vörös Cser Vendégház (volt vadászház)

korosztály: 7-13 éves korig

Program: Erdei túrák a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, Ma-
gyar    egregy (Máré vára),  Orfü – Aqua Park, kirándulás Pécsre, csa-
pat  já tékok, kézműves foglalkozások, zenés-táncos foglalkozá sok 
(Részletek:  www.kreativtabor.hu)

részvételi díj: 29.900 Ft

Táborvezető: Hatvani Szabolcs a PATUR Ifjúsági Tagozatának 
vezetője

Jelentkezés: Hatvani Szabolcs (20/998-1111), vagy e-mailben 
(info@kreativtabor.hu)
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sTar Wars Tábor
ideje: 2016. július 18-22.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

korosztály: 9-12 éves korig

Program: Látogatás a budapesti Planetáriumba, gokartozás, „boly-
gó közi” számháború, strandlátogatás, „Star Wars buli”, fagyizás, 
csillámtetkó.

részvételi díj: 18.000 Ft/hét (ebéddel)
Több táborban való részvétel esetén kedvezmény, valamint testvér-
kedvezmény vehető igénybe.

Táborvezető: Kernné Nagy Diána

Jelentkezés: Kernné Nagy Diána (20/313-0331), Wolfné Csorvásy 
Helga (20/569-5947)

Jelentkezési határidő: a tábor kezdete előtt minimum 3 héttel

Befizetési határidő: az adott tábor kezdete előtt minimum 2 héttel

TüNDÉRKERT ALApíTVÁNY TÁBORAI

állaTbaráT Tábor
ideje: 2016. július 25-29.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

korosztály: 6-12 éves korig

Program: Helyben állatgondozás, állatsimogatás (nyúl, görény, kis-
kacsa, kisliba), látogatás Dunakömlődre tanyára (birka, ló eteté se, 
simogatása), Atomland játszóház, fagyizás, csillámtetkó.

részvételi díj: 16.500 Ft/hét (ebéddel)
Több táborban való részvétel esetén kedvezmény, valamint testvér-
kedvezmény vehető igénybe.

Táborvezető: Wolfné Csorvásy Helga

Jelentkezés: Wolfné Csorvásy Helga (20/569-5947), Kernné Nagy 
Diána (20/313-0331)

Jelentkezési határidő: a tábor kezdete 
előtt minimum 3 héttel

Befizetési határidő: az adott tábor 
kezdete előtt minimum 2 héttel
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sPorTTábor
ideje: 2016. augusztus 1-5.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

korosztály: 8-12 éves korig (feltétel: 20’ bringával stabil bicikli 
tudás Csámpáig)

Program: Sportágak kipróbálása (kajak-kenu, kosárlabda, DsD 
tánc, tenisz, judo), reggelente reggeli torna, melyen vendégünk 
lesz és tornát tart Fehér Borsos Anita világbajnok aerobik edző, 
lovaskocsikázás, fagyizás, csillámtetkó.

részvételi díj: 15.500 Ft/hét (ebéddel)
Több táborban való részvétel esetén ked-
vezmény, valamint testvér kedvezmény 
vehető igénybe.

Táborvezető: Kernné Nagy Diána

Jelentkezés: Kernné Nagy Diána 
(20/313-0331), Wolfné Csorvásy 
Helga (20/569-5947)

Jelentkezési határidő: a tábor  
kezdete előtt minimum 3 héttel

Befizetési határidő: az adott tábor 
kezdete előtt minimum 2 héttel

TüNDÉRKERT ALApíTVÁNY TÁBORAI

dora & diego 
felfedező Tábor

ideje: 2016. augusztus 1-5.

Helyszíne: Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
Paks, Dózsa György út 91. (alsó tagozat)

korosztály: 4-6 éves korig

Program: Kincskereső térképpel séta az Ürge mezőn, növények, 
állatok (tyúk, kakas, hörcsög, teknős) tanulmányozása, kutyás 
játszóház a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival, reggeli torna 
Fehér Borsos Anita világbajnok aerobik edzővel, csillámtetoválás, 
fagyizás, „mesebál” ahol mindenki azzá „változik” amivé szeretne. 

részvételi díj: 16.000 Ft/hét (ebéddel)
Több táborban való részvétel esetén kedvezmény, valamint testvér-
kedvezmény vehető igénybe.

Táborvezető: Wolfné Csorvásy Helga

Jelentkezés: Wolfné Csorvásy Helga (20/569-5947), Kernné Nagy 
Diána (20/313-0331)

Jelentkezési határidő: a tábor kezdete előtt minimum 3 héttel

Befizetési határidő: az adott tábor kezdete előtt minimum 2 héttel



CSEERDÉLYI MAgYAROK TOLNA M.-I  EgYESüLETEORAIERDÉLYI MAgYAROK TOLNA MEgYEI  EgYESüLETE

kézműves és sPorTTábor 
ideje: 2016. július 4-8.

Helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ, PSE sporttelep

korosztály: 7-14 éves korig

Program: Táncoktatás, fafaragás, agyagozás, erdélyi tájjelegű éte lek  
bográcsban főzése, csuhéfonás és ponyva készítés, tenisz és judo 
oktatás.

részvételi díj: 3.000 Ft
Több táborban való részvétel esetén kedvezmény, valamint testvér-
kedvezmény vehető igénybe.

Táborvezető: Kovács Barna Péter és Gazdag Fejes Margit

Jelentkezés: Kovács Barna Péter (30/824-5128 vagy kbpeter66@
gmail.com)

Jelentkezési határidő: 2016.05.31.



Kiadja:

Paks Város Önkormányzata


