
Napközis táborok: 2012. június – július – augusztus (egész nyáron)
Első hét: jún. 18-tól 22-ig; utolsó hét: augusztus 27-től 31-ig 

Hétfőtől péntekig: 8-tól 5-ig – (foglalkozások 9-től 4-ig)
Célcsoport: 5 évesektől 15 évesekig

Helyszín: a Gazdagréti Plébánia tükörterme és 
a szomszédos sportközpont a teniszpályákkal

A tábor díja: napi 3600 Ft teljes ellátással – heti 18 ezer Ft
Kedvezmény – testvérek esetén 3000 Ft/fő/nap, 15 ezer Ft/fő/hét
nagycsaládban élő gyerekeknek 2400 Ft/fő/nap, 12 ezer Ft/fő/hét

Táborvezetők elérhetőségei: 06 70 4223341 – szendreyervin@gmail.com

www.aldasegyuttes.hu/sporttabor

SPORTTÁBOR
SPORT, ZENE, TÁNC

TENISZOKTATÁS

• tenisz minden nap, 3 pályán, teniszoktató vezetésével
• sportolás, tartásjavító torna, zenés torna, ping-pong, atlétikai 

játékok, mezei futás
• heti egy nap: fürdőzés úszásoktatással; kirándulás; mezei futás
• néptánc, hip-hop tánc, aerobic, zene, éneklés, versmondás, 

beszédfejlesztés, kézművesfoglalkozások

– Napi három étkezés: reggeli, meleg ebéd, uzsonna – egészséges 
táplálkozás. Az ebédet a plébánia által régóta igénybe vett konyha 
biztosítja ételkihordással.

– Tartunk időnként, csütörtökönként 4 órai kezdettel tervezve közös 
éneklést, táncházat is a szülőkkel és a testvérek meghívásával 
– ezekről is küldünk hírlevelet azoknak, akik kérik.

– Részletes ismertetőt küldünk bárkinek.
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