
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Középsulis alkotótábor 2015 
 

augusztus 3-9. 
A középiskolás korosztály 
részére! 

Program: 

1. nap: indulás reggel 8-kor különbusszal (20 résztvevő alatt vonattal Dunaújvárosból),           
érkezés a táborba, berendezkedés, szakmai munka elindítása, nyitó tábortűz*. 
2-6 nap: napi alkotómunka a táborban vagy külső helyszínen 4-6 órában (rajzolás-festés különböző             
eszközökkel, batikolás, agyagozás, fotó, land art). Kirándulás, strandolás, múzeumlátogatás, túrázás. Közösségi           
programok: kincskeresés, társasozás, tábortűz, filmvetítés.* 

7. nap: csomagolás, szakmai munka értékelése, hazautazás. Érkezés 16-18 óra körül. 
 
* A programtervet jelentkezőkkel, gyerekekkel és szülőkkel közösen alakítjuk, a          
vélemények és szavazatok alapján dől majd el, hogy mi legyen a terv: Fb oldalunk              
(www.facebook.com/kepespuszta) követésével értesülni lehet a tervezett programpontokról és        
véleményezni lehet azokat! 

Költség: 
1) A tábor támogatott alap ára: 19.500,- Ft (utazás, szállás, programok, napi 5 étkezés) 
Szeretnénk ha minden jelentkezőt a szükséges mértékben támogathatnánk, ezért a tábor alap            
ára mellett (ami már támogatást tartalmaz), további két lehetőséget kínálunk: 
2) Amennyiben Ön úgy ítéli meg saját anyagi helyzetét, hogy lehetősége van az alap árban               
foglalt támogatásról lemondani, a Jelentkezési lapon található megfelelő opció bejelölésével          
megteheti ezt. (A tábor teljes ára 29.800,-Ft) Ezzel Ön is hozzájárul, hogy alapítványi             
forrásainkból még több tehetséges gyerek táborozását megkönnyítsük! 
3) A jelentkezési lap megfelelő részének megjelölésével további alapítványi támogatás          
igényelhető, melyet pályázati forrásoktól függően később tudunk elbírálni. 

Befizetés: 
Egy összegben vagy részletekben legkésőbb indulásig szükséges, 06/20 3188179 (Horváth          
Zsuzsana táborvezetővel) számon egyeztet módon. 

Jelentkezés: 
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva kérjük visszaküldeni. Felszereléslistát és egészségügyi          
nyilatkozatot a honlapunkról kell letölteni, illetve a 06/20 3188179 számon egyeztetni. 
Köszönjük a figyelmet és az érdeklődést - kövesse figyelemmel Ön is alapítványunk            
életét és az alkotótáborokra való felkészülésünket a www.kepespuszta.hu címen! 

 
Dancs Esztella 

dancs.esztella@kepespuszta.hu 
 

Horváth Zsuzsanna 
beka@kepespuszta.hu 

 

 
Bősze Lajos 

lalala@kepespuszta.hu 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
Táborozó: 

Engedélyezem, hogy gyermekem, …............................................ 
                                               (a gyermek neve) 

 
a Középsulis alkotótáborban részt vegyen. (2015. augusztus 3-9.) 

 
 
Szülő / gondviselő: (legalább egy elérhetőség) 
 
Név:.................................................... Név:.................................................... 
 
Telefonszám:........................................ Telefonszám:........................................ 
 
E-Mail cím:........................................... E-Mail cím:........................................... 
 
 
A táborozásban résztvevő más családtag / ismerős: 
 
…................................................................. 
 
 
Egy lehetőséget kérünk megjelölni a jelentkezéshez! 

Alap árat kívánok fizetni gyermekem tábori részvételére. 
     (19.500,-Ft) 

Az alap árban foglalt támogatásról lemondok, így több gyermek táborozását mozdítom elő. 
     (29.800,-Ft) 

Gyermekem számára további alapítványi támogatást igényelek. 
      Indoklásom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

----------------------------------------- 
kelt     /     aláírás 
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