
KIRÁLYSÁG! GYEREKTÁBOR 2023.  

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK! 

Ezen a nyáron sem maradhat el a Királyság! Gyerektábor. Öröm számunkra, hogy ismét együtt 

táborozhatunk ebben az évben is. Szívből reméljük, valóban maradandó élmény lesz gyerekek és szülők 

számára egyaránt ez a rövid hét.  

Táborunk célja: 

Célunk hasznos, minőségi, élményekben gazdag időtöltés biztosítása olyan fiatalok, gyerekek számára is, akik 

hátrányos helyzetük, vagy egyéb okok miatt nem engedhetik meg maguknak a manapság drága táborokat. 

Programjaink szervezésében hangsúlyt helyezünk a csapatépítésre, személyiségfejlesztésre, egészséges énkép 

erősítésére, melyeket hagyományos keresztény értékek alapján szervezünk.  

A tábor során a gyerekek bibliai értékekről kapnak képet, a délelőtti kiscsoportos foglalkozások során szó 

lesz bibliai témákról, amiket a gyerekekkel játékos formában dolgozunk fel. A tábor teljes mértékben 

felekezetközi, illetve felekezet-független keresztényi. A táborba sokféle felekezeti háttérből érkeznek 

gyerekek, ugyanakkor sok olyan gyerek is részt szokott venni a táborainkban, akik egyáltalán nem 

rendelkeznek semmiféle keresztény háttérrel. 

Fontos adatok: 

- Helyszín: XIII. Ker. Önkormányzat Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábora (2481 Velence, Széchenyi u. 
13.) https://goo.gl/maps/uaxpi4QtpbFSG9Py5, (GPS: 47°13'57.3"N 18°40'01.8"E ; 47.232570, 18.667161 ) 

- Utazás: Mindenki egyénileg szervezi meg  

- Korosztály: általános iskolások 1-8. osztályig (6-14. év) (Ha korábban már volt a gyermek a táborban, 
akkor 14 éves kor felett segítőként várjuk a jelentkezését. Erről további felvilágosítást telefonon adunk.) 

- Érkezés: 2023. 07. 31. (hétfő) 13.00-14.30 óra között. (első közös étkezés: vacsora) 

- Táborzárás: 2023. 08. 04. (péntek) 13.00-14.00 óra között (utolsó közös étkezés: ebéd)  
(Korai érkezés és késői távozás megoldott, gyermekfelügyelettel, egyedi egyeztetés alapján!) 
- Részvételi díj: 38.000 Ft (tartalmazza a szállást, 3 főétkezést, tízórait, uzsonnát, pótvacsorát, programok 
díját, foglalkozások költségeit)  
- Előleg: 15.000 Ft, mely ha május 1-ig befizetésre kerül, akkor a tábor díjából 3.000 Ft kedvezményt adunk. 
Az előleg a tábordíj része, azonban lemondás esetén az előleg nem jár vissza.  
- Jelentkezési határidő (amely egyben a 2. részlet fizetési határideje): 2023. június 15.  
- Segítőként a jelentkezés határideje: 2023. június 30.  
 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: 

https://forms.gle/NmwjhzSBoBZYE3YKA 



Mi vár a gyermekekre a táborban?  

- izgalmas csapatjátékok - kreatív kézműves foglalkozások - sportversenyek - íjászat - zenei foglalkozások - 

koncert - kiscsoportos foglalkozások - jó beszélgetések - ügyességi és logikai játékok - barátok - strandolás - 

bemutatók - meglepetés programok - jó hangulat, öröm, jófej táborszervezők  

Igazi örömteli élmények, amiket kár lenne kihagyni! ;)  

 

Program: 

- Ébresztő (7 órakor), Reggeli torna, Reggeli 

- Délelőtti közös napindító alkalom (kb. 30 perc - nap indítás, táborinduló, zenés alkalom) 

- Kiscsoportos foglalkozás (kb. 1,5 – 2 óra - a napi témát a korosztálynak megfelelően játékos, beszélgetős 

formában dolgozzák fel) 

- Ebéd 

- Csendespihenő (kb. 13-14 óra között - gyerekek saját vagy barátaik szobájában halkan beszélgessenek, 

kártyázzanak, itt szoktuk kérni a gyerekeket és szülőket, hogy ha megoldható ebben az időben keressék egymást 

telefonon) 

- Szakkörök (kb. 1,5 órás időszak – kötelezően választható, tehát annyi szakkört és azt a szakkört látogatja, 

amelyiket csak szeretné, de valamelyiken részt vegyen – párhuzamosan futnak a szakkörök a táborhely 

különböző pontjain – pl: foci, röplabda, íjászat, lövészet, kézműves, arcfestés…) 

- Strand (kb. 1 órás időszak – homokos part, fokozatosan mélyülő víz, a táborhelytől 5-10 perc sétára – a 

gyerekekkel min. 1 fő csoportvezető vagy segítő bemegy a vízbe és felügyel rájuk) 

- Vacsora 

- Esti közös napzáró alkalom (kb. 1 órás – nap lezárása, zenés alkalom, esetleg drámajátékkal / színdarabbal 

vagy videó-bejátszásokkal színesítve) 

- Pótvacsora 

- Takarodó 

- Lámpaoltás (22 órakor) 

 

Amire a gyerekeknek szükségük lesz: 

- A táborban való egészséges részvételről és az adatkezelési tájékoztatónk elfogadásáról kiállított szülői 

nyilatkozatot mindenképpen szükséges kitöltve leadni a tábor első napján. (A szülői nyilatkozathoz 

formanyomtatványt csatolunk, melyet kitöltve kérünk a táborkezdés napján leadni.) Illetve orvosi igazolást is 

hozhatsz magaddal (3 napnál nem régebbit). 

 

Ha a gyermek akut vagy krónikus betegségre való gyógyszert szed, akkor azt a gyógyszert kellő mennyiségben 

feltétlenül hozza magával, és írásban is jelezze azt a tábor vezetőségének. Ha a gyermeknek 



gyógyszerérzékenysége, vagy egyéb betegsége van, kérjük azt írásban is jelezzék. Igazolás hiányában nem 

tudjuk biztosítani a táborozás lehetőségét. 

- TAJ kártyára és Diákigazolványra (vagy ezek másolatára) 

 

- További javasolt személyes tárgyak: 

● Törölköző 2 db (strandra is) 

● Szappan v. tusfürdő 

● Sampon 

● Fésű 

● Fogkefe, fogkrém, pohár 

● 5 váltás fehérnemű és zokni 

● Pizsama 

● Maszk 

● Papucs, sportcipő (ZÁRT) 

● Szandál (lehetőleg) 

● Szabadidő ruha 

● Fürdőruha 

● Rövid és hosszú nadrág  

● Póló(k) 

● Pulóver (hűvös időre) 

● Esőkabát 

● Sapka v. kendő 

● Zseblámpa 

● Napozó krém 

● Biblia (ha van), jegyzetfüzet 

● Toll, íróeszköz 

● Szúnyogriasztó (v. Poly-B) 

● Papírzsebkendő, vécépapír 

● Műanyag pohár, kulacs 

 

Aktuális információ elérhető még a www.facebook.com/kiralysaggyerektabor, vagy a 

www.albasansz.hu/taboroztatas weboldalakon, illetve bármilyen további kérdés esetén a tabor@albasansz.hu 

e-mail címen vagy telefonon adunk tájékoztatást. 

 

A gyerekeknek javasoljuk, hogy napközben ne használják a telefonjukat, a csendes pihenő idejének 

kivételével.  

Az adatkezelési tájékoztatónkat a www.albasansz.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon olvashatja. 

 

Székesfehérvár, 2023. január 12.  

 

Tisztelettel és szeretettel: 

Paulinusz-Beck Boglárka 

 

Paulinusz-Beck Boglárka 
Királyság! - Gyerektábor  

szervező csapat tagja 
Alba Sansz Kulturális Alapítvány 

+36 30 222 8058 


