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Életmód tábor Azaumban
2016 nyarán várunk minden olyan táborozni vágyót, aki elmúlt 8 éves és még nem töltötte be
a 18-at. Ezen a nyáron is változatos és izgalmas programokkal várunk Almásfüzitőn Azaum
Római Táborban, ahol barátságos légkörben gondoskodunk róla, hogy jól teljen a nyári
vakáció. Erre az évre új és izgalmas programokat válogattunk össze. A visszatérő
táborozóknak, szintén izgalmas és élményben gazdag lesz a nálunk töltött idő.
A programokról röviden:
Kézműves foglalkozások: (bőrművesség, fazekasság, ékszerek készítése, nemezelés, szövés,
fonás , kőfaragás és mozaikkészítés)
Íjászat, pilum hajítás, ügyességi vetélkedők, kincskeresés, éjszakai bátorság próba
Római kori zene, tánc, hangszerbemutató
Bemutatók: Római katonai bemutató (felszerelések, fegyverek)
Lovas íjász és más lovas harcmodor bemutató, lovaglás
A táborokban megtanulhatjátok, hogyan éljünk összhangban a természettel, megtanuljátok a
tűzrakás és táborverés fortélyait.
Minden turnus vasárnaptól – szombatig tart. Táborba érkezés vasárnap délután 16 órától, haza
indulás szombaton 10 óráig. Egy turnusban 40 főt tudunk fogadni. Utazás a táborba egyénileg
történik. A részvételi díj egy részét előlegként a jelentkezési lap elküldésével egy időben kell
befizetni, majd a másik részletet a táborba érkezéskor a helyszínen.
A napi egyszeri meleg étkezést a helyi iskola konyhája biztosítja számunkra, amit az igazi
tábori étkek fognak színesíteni.
A táborban minden elkészített tárgyat kiállítunk majd azokat a készítője hazaviheti.
Turnusok:
2016. június 19-25. Életmód tábor
2016. július 10-16. Életmód tábor
A tábor részvételi díja sátorban alvással: 35.000 - Ft/ fő/ hét.
Napközis tábor részvételi díj: 25.000 – Ft/fő/hét.
Jelentkezési határidő: 2016. május 30.
e-mail: azaum@almasfuzito.hu, telefon: 30 842 7689

Bekéné Magyar Melinda
intézményvezető

Nyári Tábor jelentkezési lap

Szülő (törvényes képviselő) adatai
Teljes név:
Lakcím (postacím):
Személyi ig. szám:
Telefonszám:
e-mail:
Gyermek adatai
Teljes név:
Születési dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.):
Életkor (év):
Egyéb információ: ( betegség, allergia, érzékenység )
A gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn
kívül):
Teljes név:
Kapcsolat ( nagyszülő, testvér, egyéb rokon):

Amennyiben elküldöd a jelentkezési lapot, részletes tájékoztatást fogsz kapni a táborról,
valamint arról, mi az, amit magaddal kell hoznod.
A jelentkezési lapot a http:/azaum.hu oldalon töltheted le, vagy postai úton az alábbi címről
kérhetsz.
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