KidsAngol MOZGÁS é s K é z m ű v e s Napközis Tábor 2022.
Berg pedálos gokartozás - Strandolás a Lupa tónál - Intenzív angol oktatás
Ping-pong oktatás - Kerámiázás - Biciklikirándulás - Foci - Akadályversenyek
KRESZ-oktatás - KRESZ ügyességi - szabályossági pálya - LEGO-zás - Röplabdázás
- Állatbemutató - Kézműves foglalkozások Központi helyszín:
Budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és sportpályái, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Megközelíthetőség: HÉV Budakalász Lenfonó állomástól 5 percre
Részvételi díj: 36.000 Ft./gyermek/hét, testvérkedvezmény: 2.000 Ft/testvér
Napi részvételi díj (amennyiben csak néhány napra jönnek táborozni): 9.000,- Ft/nap
Tábor napi időtartama: 7.30-tól 16.30-ig
Előleg: 15 000 Ft.
Befizetés módja, helye: A jelentkezési lap kitöltésével és az előleg befizetésével lehet jelentkezni.
Elérhetőség: Kelen Balázs, 70/314-0021

e-mail: csmsz.sport@gmail.com
www.csillaghegysport.hu
Facebook:/Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE
Turnusok: 1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
4. turnus:
5. turnus:
6. turnus:

2022.06.27 – 2022.07.01 ( alaptábor, ping-pong, lego )
2022.07.04 – 2022.07.08 ( alaptábor, ping-pong, lego, kerámiázás )
2022.07.11 – 2022.07.15 ( alaptábor, ping-pong, lego, kerámiázás )
2022.07.18 – 2022.07.22 ( alaptábor, ping-pong, lego, intenzív angol )
2022.07.25 – 2022.07.29 ( alaptábor, ping-pong, lego, intenzív angol )
2022.08.22 – 2022.08.26 ( alaptábor, ping-pong, lego )

Tábor napi időtartama: 7.30-tól 16.30-ig (érkezés:7.30-8.30)
Étkezés: Napi háromszori étkezést (reggeli, kétfogásos ebéd, uzsonna), illetve italokat az
egész nap folyamán biztosítunk.
Étkezés helyben történik. Az alternatív étkezési igényeket előzetes jelzés alapján tudjuk
biztosítani!
Sok szeretettel várunk titeket rendkívül változatos táborunkba, amelyet Egyesületünk már 15. éve
szervez. A táborban a mozgásra kiéhezett gyerekeket elvisszük bicikli túrára és hetente kétszer
biciklivel vagy gyalogosan megyünk a Lupa tóra strandolni. Az Omszki tó körüli futópályán
váltófutást és akadályversenyt szervezünk.
A gyönyörű Makovecz-stílusú Művelődési Ház udvarán Berg pedálos gokartokon gokartozhattok
kiépített gokartpályán, pingpongozunk öt minőségi ping-pong asztalon a fényes bálteremben,
röplabdázunk, kidobósozunk, megtanuljuk az alapvető közlekedési ismereteket kiépített közlekedési
pályán segítőkész rendőrök kíséretében.
Délben helyben eszünk egy finom kétfogásos ebédet. Ebéd utáni sziesztaként rajzfilmeket nézünk,
kézműveskedünk, társasjátékozunk, illetve hetente egyszer nagyon érdekes projektoros interaktív
előadáson vehetünk részt Áron bácsival, aki a Fővárosi Állatkertben is tart előadásokat néhány élő
állat kíséretében.
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A pihenés után természetesen újra kezdődik a játék az árnyas udvaron, lehet pingpongozni,
gokartozni, tollaslabdázni, focizni, floorballozni.
Akik igénylik, délutánonként részt vehetnek külön modul keretében pingpong oktatáson, legózáson,
intenzív angol oktatáson vagy kerámia szakkörön.
A nap az uzsonnával ér véget.
Egy időben többféle foglalkozás közül lehet választani. A biciklitúra alatt azoknak a gyerekeknek,
akik nem szeretnének túrázni, táborhelyünkön biztosítjuk a helybeli programot.
Egész nap odafigyelünk a gyerekek itatására, az étkezésekhez zöldségeket adunk.
Táborunk célja a gyerekek egészséges kikapcsolódásának biztosítása biztonságos környezetben.
Táborhelyünk az igényes Kós Károly Művelődési Házban van, ahol eső esetén is meg tudjuk tartani
programjainkat a rendelkezésünkre álló több teremnek köszönhetően.

Alap programok:
Gokartozás: Kiépített gokart pályán 9 db Berg holland, magas minőségű pedálos gokarttal.
(Mindegyik különböző, 3-99 éves korig használható, van egy chopperünk is.)
Strandolás a Lupa tónál: Heti kétszer elvisszük a gyerekeket a közelben lévő Lupa tóhoz, ahol
biztonságos környezetben strandolhatnak.
Biciklikirándulás: Minden héten elvisszük a gyermekeket biciklikirándulásra a közeli budakalászi
Omszki tó kerékpárútján keresztül Szentendrére, végig védett kerékpár-útvonalon. Aki a kerékpártúrán
nem szeretne részt venni a Művelődési Házban helyben megtartott programokon vehet részt.
Közlekedési ismeretek megtanítása - KRESZ ügyességi, szabályossági pályán a KRESZ gyakorlása:
Táborunk nagy hangsúlyt fektet a balesetmegelőzésre és KRESZ illetve közlekedési ismeretek
oktatására, amely már hagyományosan nélkülözhetetlen része táborunknak. Meghívott vendégünk, a
Pest Megyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési csoportja, a gyalogos és kerékpáros közlekedés
alapvető szabályairól tart előadást. Táborozóink kiépített közlekedési tanpályánkon biciklik, gokartok,
rollerek segítségével ügyességi játékokat próbálhatnak ki, amit mindig nagy érdeklődés kísér.
Floorball (gyephoki): Nagyon népszerű csapatsport a táborban. A floorballhoz szükséges felszerelést
biztosítjuk.
Röplabda: Különösen népszerű a lányok körében. A röplabdapálya árnyékos helyen található.
Ismeretterjesztő előadás, bemutató: A gyermekek érdekes előadásban részesülhetnek az állat,-és
növényvilágról, amelyben élő állatbemutató is szerepel.
Az előadást a Fővárosi Állatkert előadója tartja.
Kézműves és kreatív foglalkozások: agyagozás, gipszfigurák festése, kőfestés, gyöngyözés, indián
karkötők készítése, stb.
Alternatív programok:, akadályversenyek, ebéd után pihenőidőben animációs gyerekfilmek vetítése,
sakkozás, kártyázás, társasjátékozás, focizás, kidobósozás
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Külön modulok:
Intenzív angol: angol tanár tart oktatást játékosan kiscsoportban (csak angolul beszélünk)
Ára: 12.000,- Ft/hét (alaptáboron felül)
Ping-pong oktatás: Intenzív, emelt szintű foglalkozások napi 1,5 órában. Az oktatás helyben a
nagyteremben öt minőségi ping-pong asztalon folyik, teljes felszerelést biztosítunk.
Ára: 8 000,-Ft/hét (alaptáboron felül)
Kerámia szakkör: a gyerekekkel rátétes technikával készítünk névtáblát az ajtajukra, amit égetünk és
aprólékosan kifestünk és készítünk egy szappantartót is égetéssel, mozaikozással.
Ára: 12.000,- Ft/hét (alaptáboron felül)
Legózás: Sokféle készletünk van, amivel rengeteget ügyesedhetnek a gyerekek.
Ára: 8000,-Ft/hét (alaptáboron felül)

Ajánlott felszerelés a táborhoz:
Hátizsákban: kulacs, naptej, esőkabát, esetleg ropogtatni való. Biciklitúrához bukósisak, láthatósági
mellényt tudunk biztosítani. Ruházat: váltó sportcipő, váltó póló, fürdő felszerelés (fürdőruha,
törülköző, papucs), napellenzős sapka.
Sport foglalkozásokra hozható saját ping-pong ütő.
Üdvözlettel,
Kelen Balázs
Táborvezető
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