
2016. évi nyári tábor 
 

„EGY ELFELEJTETT LEGENDA NYOMÁBAN”  

 

Az elmúlt évben kitöltött kérdőívek alapján a „nyomozós” táborra szavaztatok, azaz, ezt jelöltétek legtöbben, hogy 2016-ban ilyen 

tábort szervezzünk nektek. 

FBI táborunk, ahol helyszíneltetek, forró nyomon üldöztetek, bűnözőket fogtatok el, eltűnt személyeket találtatok meg stb. nem 

rég volt, ezért ilyen tábort csak pár év múlva szervezünk újra nektek.  

De ne szomorkodjatok, az FBI táborban szerzett tapasztalatokat, nyomozási, adatkutatási, helyszínelési tudásotokat az idei 

táborban is hasznosíthatjátok majd, hisz idén is lesz részetek nyomozásban. Igaz, nem bűnügyben, hanem egy legenda nyomában 

fogtok kutatni, nyomozni. 
 

Egy igen izgalmas legenda világába vezetünk vissza benneteket a táborozás során. 

El sem tudjátok képzelni, hogy mennyire tud a valóság összekeveredni a mesével. Egy ilyen történettel ismerkedhettek meg idén. 
 

A tábor új helyszíne adja ezt a témát, legendát, mely az 1500-as évekbe vezet vissza bennünket, a török hódoltság idejébe.  

Egy igen híres rablólovag Magyar Bálint várkapitány történetét fogjátok kutatni.  

A táborozás során megtudhatjátok, hogy ki is volt Magyar Bálint?   

Valóban olyan ijesztő volt, hogy mindenki félt tőle? (sebhelyes, mogorva arc, kidülledt szemek stb.)   

Igaz-e, hogy sanyargatta a vár körül élő népet, vagy inkább szerették őt?  

Mi köze volt Magyar Bálintnak egy szerzetes eltűnéséhez, vagy talán megöléséhez? 

Ki fejeztette le a várkapitányt, és a fejét miért dobta a Balaton vizébe, melynek szelleme a mai napig kísért Fonyód Bélatelepen? – 

természetesen az éjszakai bátorságpróbán – ha igazából bátor vagy – te is meggyőződhetsz arról, hogy valóban kísért-e Magyar 

Bálint szelleme még a Balaton partján.  
 

Természetesen Fonyód városát, Bélatelepet nevezetességein, látnivalóin keresztül kutatási vetélkedő keretében ismerheted meg,  

amely nem más, mint a táborozásod helyszíne.     

A legenda-, és a város kutatása mellett, szórakozásra, strandolásra, pihenésre is marad még bőven időnk a táborozás alatt. 

De ne feledkezzünk meg az idei nyári Olimpiai játékokról sem, hisz a táborozás alatt megrendezzük mi is, ami kis tábori 

Olimpiánkat. Meggyújtjuk az Olimpia lángját,  mellyel kezdetét veszi majd az ügyességi sportversenyek.   

                                 
(itt jegyeznénk meg, hogy nem kell atlétának lenni ahhoz, hogy akár Olimpiai aranyérmes legyél egyéniben, vagy csapatban). 

 
 

Természetesen minden kalandot közösen fogtok átélni Magyar Bálint várkapitánnyal.  
A táborozás végére pedig megismeritek a fonyódi elfelejtett legendát, és a bátrabbak találkozhatnak 
a várkapitány szellemével is, aki állítólag esténként kijön a Balatonból és keresi a lefejezett testét. 



 
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, olvasd tovább levelünket, és megismerheted a táborozás részleteit, és azt, 
hogy hogyan jelentkezhetsz az általunk szervezett táborra. 
 
 

Emlékszel azokra a csodálatos, vidám napokra, melyet az elmúlt nyáron Kisinócon együtt töltöttünk el? 

A scherwoodi erdőre, Robin Hood történetére, az esküvőre, a különböző vetélkedőkre, a közös strandolásra, a 

diszkókra, az éjszakai bátorságpróbára stb.? (A táborról készült DVD filmet a jelentkezési lapon rendelheted 

meg). 

Vagy talán még nem táboroztál velünk, de kíváncsi vagy, hogy valójában milyenek is az általunk szervezett táborok, 

akkor gyere el, s mi szervezők garantáljuk, hogy nem fogod megbánni. 
 

Ugyan kint még havazik és repkednek a mínuszok, de mi már a nyári tábor szervezésével foglalkozunk.  
 

Évek óta ápolt hagyományainkhoz hűen, idén nyáron is lesz táborozás – különböző diéták (glutén-, cukor-, 

tejcukor-, tejfehérje-, fruktóz-, tojás stb.) betartása mellett. 

Kívánságotokra végre idén a Balaton partra megyünk táborozni. 
 

 

             

                                                                  
 

Az üdülő a Balaton déli partján Fonyód és Balatonfenyves között, Alsóbélatelepen, közvetlenül a vízparton, tágas, 

zöld területen helyezkedik el, csodálatos panorámát nyújtva a szemközti Badacsonyra. 

A strand ideális körülményeket biztosít a gondtalan fürdéshez, a part lassan mélyülő, tiszta (hínármentes). A 

strand és a tábor között kerítés van, tehát biztonságos, strandolni csak nevelő felügyelete mellett lehet majd 

menni.  

A szabadidő eltöltésére (az Olimpiai sportversenyek lebonyolítására) betonos kézilabdapálya (kosárpalánkkal, kis 

focikapukkal) röplabdapálya, csocsóasztal, ping-pong asztalok, nagy füves terület áll a rendelkezésünkre. A tábor 

területén stabil, fából készült hinták, mászókák nyújtanak további kikapcsolódási lehetőséget a kisebbek számára. 

Az üdülő területén állandó helyen sátrak állnak. A sátrak árnyékos fák alatt helyezkednek el és világítással is 

felszereltek, melyek a különböző programok lebonyolítására alkalmasak (pl. csoportfoglalkozások, éjszakai 

táborügyelet, melyet önkéntes alapon a gyerekek adják stb.). 

Az üdülő egy kőépületből áll, mely háromszintes, 130 fő számára biztosít kényelmes elhelyezést. A szobák 

többsége 6 ágyas, de van néhány 4-5 ágyas szoba is. A 6 férőhelyes szobákban emeletes ágyak találhatóak. 

Minden szinten külön, felújított vizesblokk található. Az első szinten a fiúk, a második szinten a lányok kerülnek 

majd elhelyezésre. 

Az étkezésre helyben van lehetőség, a tábor saját konyhával rendelkezik. Házias ízekkel készítik az ételeket, 

(étlapegyeztetés az egyesületünkkel, valamint a diétás ételek biztosítása mellett) garantálják a háromszori 

bőséges étkezést. 

 

 (vasárnap) (vasárnap) (8 nap 7 éjszaka) 
 

Kik jelentkezhetnek a táborba? 

Diétázó és nem diétázó –(testvér, rokon, barát,) aki elvégezte az általános iskola első osztályát és még nem múlt 

el 16 éves.  



16 éven felülieknek (korlátozott létszámban) idén is biztosítunk lehetőséget programszervezői, illetve ifi-vezetői 

tevékenység betöltésére. A jelentkezési lapon kérjük, ezt jelezzék, és a jelentkezés visszaigazolásánál ezt külön 

is visszaigazoljuk. Itt jegyeznénk meg, hogy nem mindenki alkalmas-e tevékenységek ellátására, ezért nem biztos, 

hogy az ilyen tevékenységre való jelentkezést elfogadjuk.   
 

 

A jelentkezést a megadott e-mail címre kell haladéktalanul visszaküldeni. 

Érkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket, ameddig férőhely van, ezért kérünk mindenkit, időben 

döntse el, hogy részt kíván-e venni a gyermek a táborozáson, mert amennyiben késve jelentkeznek, és betelt a 

létszám, akkor sajnos elutasítjuk a jelentkezést. 

(Korábbi évek tapasztalata alapján április, május hónapban már csak 1-2 szabad hely szokott maradni egy-két 

szobákban.) 

A jelentkezés legalább az első részlet átutalásával válik véglegesség. 
 

Nagyon fontos! 

Ha döntés született arra vonatkozóan, hogy a gyermek jelentkezik a táborba, akkor kérjük, hogy azt azonnal e-

mailben jelezzék felénk a jelentkezési lap visszaküldésével.  

A jelentkezés elfogadását e-mailben jelezzük vissza, utána kell legalább az első részletet átutalni az egyesület 

bankszámlaszámára. Amennyiben az első – vagy talán a teljes részvételi díj – átutalásra kerül, abban az esetben a 

gyermek tábori helye véglegesen biztosítva van. Az egyesület bankszámlájára megérkezett összegről szintén e-

mailben tájékoztatást küldünk a résztvevőknek. 

Az egyesület számlájára befolyt első-, második részleteket 03.20-áig a szállásadónak tovább utaljuk a 

szállás/táborhely foglalása érdekében, ezért visszalépés, a táborozástól való elállás miatt ezt az összeget 

visszafizetni nem áll módunkban. Megértésüket köszönjük! 
 

A tábori részvételi díjat átutalással kell kiegyenlíteni az egyesület bankszámlájára. 
 

Kedvezményezett neve: Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület 

Bank – számlaszáma: CIB BANK 10700581-48981303-51100005 
Az átutaláskor kérjük feltüntetni a táborozó gyermek nevét is, mivel csak így tudjuk beazonosítani, hogy mely 

gyermek részvételi díja került befizetésre. 

Idén is lesz lehetőség arra, hogy a táborozási díjat részletben egyenlítsék ki. 

 

Fizetési határidők: 

1. részlet:  5.000,-Ft legkésőbb a jelentkezést követő pár napon belül 
2. részlet: 15.000,-Ft legkésőbb 2016. március 15-éig 
3. részlet: 14.000,-Ft legkésőbb 2016. május 15-éig 
4. de lehet akár havi 5.000,-Ft-os részletben is kifizetni. 

 

De természetesen a részvételi díjat ki lehet fizetni akár egy összegben vagy egy-két részletet összevonva is. 

Idén is van lehetőség SZÉP kártyával történő fizetésre. Ebben az esetben az első részletet 5.000,-Ft/fő 

készpénzben, a többit 29.000,-Ft-ot SZÉP kártyával lehet kiegyenlíteni. 

SZÉP kártyával fizetők Figyelem! 
 

3 féle (OTP-KH-MKB) SZÉP kártyát fogadnak el a tábor helyszínen. 

A SZÉP kártyának három „tasakja, füle” van: * szállás 

                                                                * vendéglátás 

                                                                   * egyéb 



A szállásadó az első két *szállás * vendéglátás fülből történő fizetést tudja elfogadni. 
 

A fizetés módja a következő: 

A kártya tulajdonosa személyesen a táborban tudja csak kifizetni a részvételi díjat, úgy, hogy lent a táborban 

a szállásadó és a kártya tulajdonosa telefonon adatot egyeztet a bankkal, mely során leemelik a tábor részvételi 

díjából fennmaradó összeget. Erről a kártya tulajdonosa igazolást kap, mely igazolást a tábor regisztrációjánál 

majd be kell mutatni.  

Ez a fizetési mód még változhat, mivel a szállásadó jelenleg is ezt intézi, de már nem tudok tovább várni a 

tájékoztatóval, ezért arra kérem azon szülőket, akik ezt a fizetési módot választják, hogy ez még változhat, 

ezért folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a végleges változat kialakulásáig. Még az sem kizárt, hogy online lehet 

majd fizetni, de az is elképzelhető, hogy nem fogják elfogadni a SZÉP kártyát. 

 

Még egy fontos tudnivaló: 

Az előleg (1 -2 részlet) visszafizetésére későbbi lemondás esetén NINCS LEHETŐSÉG (még betegség esetén 

sem) – mivel azt a szállásadónak március végéig ezt az összeget kifizetjük. A harmadik részletből a visszafizetés 

is csak tábor tulajdonosával történő egyeztetés után lesz lehetőség, hogy a befizetett összegből mennyit lesz 

hajlandó visszatéríteni (általában az étkezési költséget szokták visszafizetni). A visszatérített összeget 

egyesületünk visszautalja a befizetőnek. 
 

Amennyiben igény merül fel, idén is megszervezzük a csoportos utaztatást, a táborba történő le-, illetve 

hazautazást Budapestről-Budapestig. Az igény felmérése érdekében kérjük, hogy a jelentkezési lapon feltétlen 

tüntessék fel, hogy milyen módon történik majd a gyermek le-, illetve hazautazása. 

A csoportos utazás a MÁV igénybe vételével történne. Előre láthatóan – ha addig be nem zárják - a Déli 

pályaudvarról indulnánk vasárnap kb. 14.00-15.00 óra körül Fonyód Bélatelepig, foglalt vagonban, majd onnan 

gyalog a táborig. 

A táborba történő le-, illetve hazautazáshoz szükséges vonatjegyet a szülőknek kell majd megvásárolni – az 

egyéni kedvezmények figyelembe vételével (50%-os vagy 90%-os) - a részvételi díjon felül. A megvásárolt 

vonatjegyeket a táborba történő leutazáskor, a gyülekező helyen a nevelők összeszedik, és csoportosan 

kezeltetik a jegyet a kalauzzal.  

Itt jegyeznénk meg, hogy ha valaki a csoportos utazást jelölte meg, de mégis az egyénit választotta a táborba 

történő eljutáshoz, akkor abban az esetben is ki kell fizetni a vonatfoglalás díjának rá eső összegét, mivel a 

megrendeléskor az ő csoportos utazását is figyelembe vettük, és ezek összegét több hónappal a táborozás előtt 

az egyesület kifizeti – létszámnak megfelelően a MÁV felé -.  
  

Még egy fontos tudnivaló, hogy a tábor helyszínén kell majd kifizetni a tábori program díját, aminek 

várható összege 2.500,-Ft, mely tartalmazza többek között a programokhoz szükséges kellékeket, a 

tábori pólót, a tábori nyereményeket.  

  

A tájékoztatóhoz mellékletként csatoltuk a jelentkezési lapot, melyet kérünk kitöltve visszaküldeni a megadott  

e-mail címre. Kérjük, az adatlapokon pontosan tüntessék fel a gyermek diétáját, mert csak így tudunk a különböző 

étkezésekre felkészülni. 

Bízunk benne, hogy sokan fogtok jelentkezni a táborba, hozzátok el a testvéreiteket, barátaitokat még akkor is, 

ha nekik nem is kell diétázniuk. 

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kell küldeni: info@taplalekallergiatabor.com  

Információkérés levélben és telefonon: Gere Annamária  

                                                                   1106. Budapest Gépmadár utca 14. 2/7. 

                                                                   06/20-326-0088 magán 

                                                                   06/30-622-5612 egyesületi 

 
Budapest, 2016. január 13.      

                                                                                                                         SZERVEZŐK 

mailto:info@taplalekallergiatabor.com


Jelentkezési lap 
2016 évi fonyódi nyári táborra 

           
 

Név: 
 

 

 

Szül.év.hó.nap: 
 

 

 

Lakcím: 
 

 

 

Szülő e-mail címe: 
 

 

 

Szülő telefonszáma: 
 

 

 

Érzékenység: 
 

 

* lisztérzékeny   *tejcukor-érzékeny   *tejfehérje érzékeny   *tojás érzékeny 

 

* nincs semmilyen érzékenység    *egyéb ………………………………………. 
 

Tábor típusa: 
 

 

                  *alap tábor                   * programszervező                                * ifi-vezető 

 

Utazás: 
 

 

                        * egyéni                                         * csoportos 

 

Részvételi díj fizetése: 
 

 

* egy összegben   * két részletben   * három részletben    * havi részletben * SZÉP kártyával 

 

Tábori DVD: 

1.000,- a táborban kell majd fizetni 

 

*  megrendelem                                           *   nem kérek 

 

Póló mérete: 
 

 

             *gyXS                *gyS               *gyM               *gyL             *gyXL 

 

 *fXS                     *fS                  *fM                   *fL                *fXL 
 A helyes pólóméret meghatározásához az alábbi információt adjuk: 

*gy=gyermek méret 

*f  =felnőtt méret 
         (szélesség hónaljtól hónaljig   x    hosszúság a válltól az aljáig) 

Gyermekméretek:                           Felnőtt méretek: 

gyXS = 36 cm x 46 cm                     fSX = 46 cm x 68 cm                    
gyS    = 41 cm x 51 cm                     fS    = 51 cm x 70 cm 

gyM   = 43 cm x 56 cm                     fM   = 56 cm x 73 cm 

gyL    = 46 cm x 61 cm                     fL    = 61 cm x 75 cm 
gyXL = 48 cm x 66 cm                     fXL = 66 cm x 78 cm 

 

A gyermek: 
 

 

          * első táborozó                                * volt már velünk táborozni 

 

Kivel szeretne a gyermek egy csoportba, szobába kerülni (a nevet kérjük beírni)  

 

 

 

 

 

 

 
 

* megfelelő adatot kell aláhúzni, feltüntetni 

A jelentkezéskor, a fenti jelentkezési lapot, vagy annak adatait kell elküldeni e-mailben, vagy levélben. 

 

2016.  …………………… 

                                                                                                                           …………………………………………………….. 

                                                                                                                                     szülő neve vagy aláírása 

 

 

 

 


