
Királyság! Gyerektábor – Rád szabva! 

 

Adatok: 

Időpont: 2019. július 01 - 05. (hétfő-péntek) 

Típus: Ott alvós 

Helyszín: Velence – XIII. kerületi Gyermek és Ifjúsági Tábor (2481 Velence, Széchenyi u. 13.) 

Utazás: Mindenki egyénileg szervezi meg  

Érkezés: 2019. 07. 01. (hétfő) 13.00-15.00 óra között. (első közös étkezés: vacsora) 

Táborzárás: 2019. 07. 05. (péntek) 12.00-13.00 óra között (utolsó közös étkezés: ebéd) 

Részvételi díj:  

24 000 Ft – 2019. április 1-ig történő jelentkezés esetén 2.000 Ft kedvezményt biztosítunk! 

Fizetési mód: Átutalással (Alba Sansz Kulturális Alapítvány 10918001-00000046-01460007, 

kérjük feltüntetni: Gyerektábor 2019, és a gyermek(ek) nevét, települést)  

1. részlet 10.000 Ft  A jelentkezés a befizetéssel együtt válik érvényessé.  

2. részlet 14.000 Ft (április 1-ig történő jelentkezés esetén 12.000 Ft) – legkésőbb június 15-ig 

Leírás: 

Immáron tizennegyedik alkalommal rendezzük meg nagy sikerű élménytáborunkat idén is  

csak 24 000 Ft részvételi díjért, mely tartalmazza a szállást, 3 főétkezést, tízórait, uzsit, 

pótvacsorát, programok díját, foglalkozások költségeit, egyszóval mindent!  

Kiket várunk?  6-13 éves korig sok szeretettel várunk mindenkit a Királyság! Gyerektáborunkba. 

Mi vár a gyermekekre a táborban? 

- izgalmas csapatjátékok 

- kreatív kézműves 

foglalkozások 

- éjszakai kalandtúra 

- 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! ;) 

 

Célok, elvek 

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 igen drága táborokat. Programjaink szervezésében hangsúlyt helyezünk a 

csapatépítésre, személyiségfejlesztésre, egészséges énkép erősítésére, melyeket keresztény-

humanista értékek alapján szervezünk.  

A tábor során a gyerekek Bibliai értékekről kapnak képet, a délelőtti kiscsoportos 

foglalkozások során szó lesz Bibliai témákról, amiket a gyerekekkel a játékos formában 

dolgozunk fel. A tábor nem kapcsolódik kifejezetten egy gyülekezethez vagy felekezethez 

sem, hanem teljes mértékben felekezetek közötti. A táborba ez alapján sokféle felekezeti 

háttérből érkeznek gyerekek, de sok olyan gyerek is részt szokott venni a táborban, akik 

egyáltalán nem rendelkeznek semmiféle keresztény háttérrel. 

 

Program: 
 -  Ébresztő (7 órakor), Reggeli torna, Reggeli  

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

vagy videó bejátszásokkal színesítve)  

 -  Pótvacsora  

 -  Takarodó  

 -  Lámpaoltás (22 órakor)  

 


