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ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT 
SOLTVADKERTI IFJÚSÁGI TÁBORA 

 
A várostól kb. 4 km – re, a Vadkerti tó partján épült táborunk az Alföld „közepén”, a 
Kiskunsági Nemzeti Park alsó határán. A homokos ösvényeken kellemes kirándulások 
szervezhetők. Útközben sok apró vad, nyúl, fácán, őz látható a sűrű fenyvesekben. A táj 
jellegzetessége és felejthetetlen látványossága az ősborókás. A Vadkerti tó védett nádasaiban 
sok vízimadár fészkel. Pár éve hattyúk is megtelepedtek a tavon.  
 
Szeretettel fogadunk és várunk óvodás csoportokat, erdei iskolákat, osztálykiránduláson 
résztvevő csoportokat, hétvégi rendezvényeket. A tábor alkalmas gólyatáborok rendezésére 
is! 

 
 

A tábor a strandtól kb. 800 méterre van, melyre állandó belépőt biztosítunk. A strandbelépő 
ára - a nyári szezonban - benne van a táborhasználati díjban, ezért külön fizetni nem kell.  

A tó horgászásra is alkalmas, jegyet a tavat kezelő Horgászegyesülettől egész idényben, nyári 
időszakban az üdülőhöz legközelebb a campingben lehet vásárolni. Igény esetén csónak 
bérlésére van lehetőség. A sekély tó tavasszal gyorsan felmelegszik, így már a szezon elején is 
alkalmas a fürdésre.  
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A központi épületben található a tábor 
tálalókonyhája, önkiszolgáló étterme, a 
stúdió és társalgó.  

Az étterem 170 m2, alkalmas 
szabadidős programok lebonyolítására. 
A stúdióból 1 db színes TV, videó 
magnó, fénytechnika vezérelhető.  
A terem jó minőségű hangosításához 
erősítők, CD, DVD, hangfalak, 2 db 
magnó deck, keverőpult, mikrofon áll 
rendelkezésre. A hanganyagról a 
táborozóknak kell gondoskodniuk. 

A közösségi tér környékén ingyenes wifi igénybevételi lehetőség van. 

Az étterem megfelelő helyszíne a közös foglalkozásoknak, versenyeknek és DISCO-nak. 

  

A táborban 5 faházsor épült. 

 

Az I. faházsorban egy pedagógus szoba (3 
férőhellyel), egy orvosi rendelő, mellette 
betegszoba és 3 gyerekszoba van.  

 
 
  tanári szoba 
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A II. - V. faházsorok egyformák: az első szoba 
tanári szoba, majd ezt követi 5 darab gyerek 
szoba, ezek 4 személyesek, egyenként két darab 
emeletes ággyal. A csomagok beépített 
szekrényekben helyezhetők el. A szobában egy 
asztal és négy szék található. 

 

A tábor körbekerített, területe füvesítve, parkosítva van. A szilárd burkolatú járdák mellé 
sövényeket telepítettünk. 

Minden faházhoz tartozik egy fedett pavilon, mely csoportos foglalkozások lebonyolításához 
kiváló. 
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1 db kézilabdapálya, 2 db kosárlabda pálya, 1 db röplabda pálya, és 5 db ping-pong asztal áll 
a táborozók rendelkezésére. A sportszerraktárból sportszerek, játékok használhatóak, pl. 
focilabda, kézilabda, kosárlabda, gumilabda, ugráló kötél, aszfalt hoki, hullahopp karika. 
 

 

 

Sportpálya 
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A tábor befogadóképessége 
5 db tanári szoba 3 férőhellyel, összesen 15 fő. 
23 db gyermekszoba 4 férőhellyel, összesen 92 fő. 
 
A pihenés és a kikapcsolódás hasznos eltöltéséhez segítséget nyújtunk (kirándulások, kézműves 
foglalkozások, sportesemények, egyéb szabadidős tevékenységek). 
 

Táborozás költségei 2019. október 16. és 2020. október 15. között 

SZÁLLÁSDÍJ (fő/éj) 
 I. kategória (14 éves korig) II. kategória (14 éves kortól) 

előszezon (05.01-06.14) 1.500 Ft 1.900 Ft 
főszezon (06.15-08.20) 1.900 Ft 2.350 Ft 
utószezon (08.21-10.15) 1.500 Ft 1.900 Ft 

ÉTKEZÉS 
 (táborban történő étkezési szándékukat kérjük előre jelezzék) 

 I. kategória (7 éves korig) II. kategória (7 éves kortól) 
reggeli 560 Ft 750 Ft 
ebéd 1.075 Ft 1.300 Ft 

vacsora 860 Ft 1.000 Ft 
 

Egyéjszakás felár: 500,-Ft/fő; 
A tábor területén sátorozásra is van lehetőség, díja: 

- elő és utószezonban: 600,-Ft/fő/nap;  
- főszezonban 700,-Ft/fő/nap. 

 
Újbuda Önkormányzatának intézményei részére fenntartott ajánlat: 

 Óvodás csoportoknál minden 10 fő gyermek után illetve iskolás csoportnál minden 15 
fő gyermek után 1 főpedagógus-kísérő szállása ingyenes, illetve napi bruttó 10.000 Ft 
+ járulékait térítünk meg. 

 Minimum 5 napos foglalás esetén amennyiben közösségi közlekedéssel (MÁV, 
Volánbusz) történik utazásuk, menettérti jegyeiket megtérítjük (Soltvadkert 
megállóhely és a tábor között a csomagok szállításáról gondoskodunk). 

 Minimum 5 napos foglalás esetén, az általunk szervezett buszos utazásra utazási 
költségtérítésként, gyermekek esetén 2.500 Ft/fő, felnőtteknél 5.000 Ft/fő összeget 
térítünk meg a külön busszal szervezett alábbi szállítási költségekből. 
 

SZÁLLÍTÁS (Budapest XI. kerület – Soltvadkerti Ifjúsági Tábor – 
Budapest XI. kerület (személyszállítási szándékukat kérjük, előre jelezzék.  

33 fős busz: 273.000 Ft 
49 fős busz: 291.000 Ft 
55 fős busz: 312.000 Ft 
70 fős busz: 389.000 Ft 

 
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében igazoljuk vissza. 
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Fizetési lehetőség: készpénz, banki átutalás, a szállásdíj esetében lehetséges SZÉP kártyával 
történő fizetés (OTP, MKB, K&H) is. 
 

Fizetési feltételek, foglaló 

A megrendelés visszaigazolását követően, a szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 30 nappal 
korábban a bruttó szállásdíj 30 %-a (regisztrációs díj) foglalóként befizetendő. A határidő 
elmulasztásával automatikusan semmisnek tekintjük a jelentkezést, így a foglalási időpontra nem 
vállalunk kötelezettséget.  

A fennmaradó összeget a helyszínen a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, vagy azt 
megelőzően készpénzzel, vagy SZÉP kártyával, illetve átutalással lehet fizetni. 

 

A befizetések történhetnek  

-  készpénzzel a helyszínen (6230 Soltvadkert, Rózsa utca 10., Soltvadkerti Családos Üdülő), 
- készpénzzel a BUDA-HOLD Kft. irodájában (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.), 
- átutalással a BUDA-HOLD Kft. 10103805-03015036-00000008 számú számlájára. 

Lemondás (kötbér) 

A megrendelt szolgáltatás lemondására az alábbi kötbért kell fizetni: 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 29-20. nap között kerül lemondásra, a 
foglaló 66,6%-a kerül visszatérítésre, 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 19-10. nap között kerül lemondásra, a 
foglaló 33,3 %-a kerül visszafizetésre, 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 10 napon belül kerül lemondásra a foglaló 
összege nem kerül visszatérítésre. 

Kötelező adatszolgáltatások 

1./ A táborozás megkezdése előtt három nappal a teljes résztvevői listát kérjük. A névsor 
mellé kérnénk a táborszervezőket, hogy a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4 § (2) bekezdésében 
szereplő, a gyermekek egészségi alkalmasságára vonatkozó törvényes képviselői 
nyilatkozatokat – a jogszabály 2. számú mellékletében részletezett tartalommal – megküldeni 
szíveskedjenek. A nyilatkozat mintáját jelen tájékoztató anyag mellékleteként csatoljuk. 
Kérnénk, hogy a nyilatkozatokat, és a mellékletben szereplő táblázatot kitöltve – három 
nappal a táborozást megelőzően – e-mail-en az ifjusagitabor@budahold.hu e-mail címre 
megküldeni szíveskedjenek. 

Adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/gazdasagi-
tarsasagok/buda-hold-kft internetes oldalon. 

 

Tábor orvosi szolgáltatást biztosítunk. 
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Szervezett táborunk egyik fő alapelve, hogy egy gyermek se unatkozzon. A kínált 
programlehetőségek közül minden gyermek megtalálhatja a kedvének megfelelő foglalkozást 
és elfoglaltságot.  

A tábor által az alábbi foglalkozásokra van lehetőség:   
 lovaglás (futószáron) 
 kézműves foglalkozások 
 strandolás, 
 Szöllősi Lovas Tanya (Kiskőrös) látogatás, lovas kocsikázás,  
 előzetes egyeztetés alapján, a strandon lévő csúszda egy napig ingyenesen használható.  

 

Felnőtt kísérettel és felügyelettel az alábbi programokat ajánljuk 

Szöllősi Lovastanya 

A családias környezetű lovas tanya Kiskörösön található, a Kiskunsági Nemzeti Park lábánál. 
Fő profiljuk a gyermek és felnőtt kezdő és haladó lovas oktatás, iskola,- terep illetve 
túralovaglás, nyári lovas táborok.  
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János Vitéz Látogatóközpont - Kiskörös (bővebb információ: http://janosvitezlatogatokozpont.hu/) 

A látogatóközpont Kiskörösön található, ez csupán 10 kilométerre van Soltvadkerttől. Mindenki 
számára ajánlott, azonban a látogatóközpont alapvetően az 5. osztályos korosztály számára, a 
Nemzeti Alaptantervben kötelező olvasmányként meghatározott Petőfi Sándor János vitéz című 
művét, a költőhöz kötődő helyszínen ismerteti meg, és értelmezi a művet. A 21. századi 
élményszerű ismeretátadást olyan korszerű technikai megoldások segítik, mint pl. a tabletes 
vezetés, hangbúra, stb.  
Labirintus útvonalon, a gazdagon illusztrált installációk játékosan mutatják be a látogatónak a vers 
egyes énekeit. A történet meghatározó eseményei multimédiás eszközök, szimulátorok és interaktív 
terminálok segítségével ismerhetőek meg.  

A látogatás végén igénybe vehető a kávézó-cukrászda, illetve betérhetnek az ajándékboltba is.  

Árak: 
Csoportos (15 fő felett) Egyéni 

Felnőtt/ Felnőtt foglalkoztató: 1.000,-Ft/fő Felnőtt: 1.200,-Ft/fő 
Diák / Diák foglalkoztató: 700,-Ft/fő Diák: 900,-Ft/fő 

Nyugdíjas: 700,-Ft/fő Nyugdíjas: 900,-Ft/fő 
Családi (2 felnőtt 2 gyerek): 3.500,-Ft   

Igény esetén lehetőség van a látogatóközpont emeletén a témához kapcsolódó játékokat, és 
programokat igénybe venni. A Látogatóközpont előre történő jelzés alapján segítséget nyújt 
egyedileg megtervezett program kialakításában is. 

Csoportok számára előzetes időpont egyeztetés szükséges. 

A Látogatóközpont az óvodások részére sétálójegyet ajánl, mely 500,-Ft/fő (mindenkinek), itt a 
kialakított színeken, a multimédiás eszközöket kihagyva sétálhatnak végig a mesevilágon.  
Nyitva: keddtől vasárnapig 09:00 – 17:00 óráig, hétfő szünnap. Programokról bővebben a 
http://janosvitezlatogatokozpont.hu/programok/ internet címen tájékozódhat. 
 

Tavirózsa Családi Fitness és Kalandpark (Soltvadkert) 

A parkban található játékeszközök: 
 Integrált játéktorony 
 Kötélpályák 50 méteres 
 Mini csúszda 
 Lapülőkés és bébi ülőkés hinta 
 Madárfészekhinta 
 Libikóka 
 Rugós játékok 
 Mászóka 
 Integrált játék lugas 
 Homokozó 

 
A játszótér 2 éves kortól kínál készség- és képességfejlesztő, szórakoztató játéklehetőséget. 
A kalandpark tulajdonosa és üzemeltetője táborozóink részére felajánlotta a kalandpark 
területére történő ingyenes belépést, illetve a kalandpark igénybevételét. 

A részletekért keresse fel a 
www.tavirozsapark.hu honlapot! 
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Vadkerti-tó körüli tanösvény és kilátó 
 
A szép sétány mellett pihenőpadok, sütögető helyek teszik kellemessé a sétát, a pihenést, a 
szabadidő hasznos eltöltését. A nyugalmas környezet sok látogatót ösztönöz sétára, valamint a 
gyermekek és felnőttek is rengeteg élménnyel gazdagodhatnak, hiszen megismerhetik a tó 
körüli növény és állatvilágot. 
 

 

Gokart pálya (Soltvadkert, nyitva májustól szeptemberig) 

Gokart:   1.500Ft / 5 perc  
   2.500 Ft / 10 perc 
Elektromos kisautó:  2 * 100 Ft / 3 perc 
 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Haditechnikai Park - Kecel 
A több ezer katonai, harcászati eszközt bemutató múzeum négy részből áll: fegyvermúzeum, 
tüzérmúzeum, makettház és a leglátványosabb rész, szobor és haditechnikai park. 
A fegyvermúzeumban többek között Kádár János vadászfegyverei is megtekinthetők. A 
tüzérmúzeumban a magyar tüzérség eszközeit, öltözékeit láthatjuk. A makettházban sok száz 
különféle harci eszköz miniatűr másolatát helyezték el. 
A több mint 3 hektáros szabadtéri kiállításon tekinthetők meg a Magyar Honvédségben eddig 
használt különböző harci eszközök helyreállított darabjai, például a T-34-es harckocsi, 
páncélozott harci járművek, rakétakilövő állások, lokátorok, föld-levegő, levegő-levegő 
rakéták, a MiG-15-ös repülőgépektől a MiG-23-as, SZU-22-es, L-39-es repülőgépekig, csata- 
és csapatszállító helikopterekig, a megszűnt folyami flottilla hajóinak különféle típusáig 
minden. A park március közepétől november elejéig minden nap 10.00-16.00 óráig tart nyitva. 
 
Belépő díjak: 
 
FELNŐTT BELÉPŐJEGY: 2.000,- FT 
DIÁK BELÉPŐJEGY (7-18 ÉVES KORIG): 1.000,- FT 
Gyermekek részére a belépés 6 éves korig ingyenes. 
A diák belépőjegy érvényesítéséhez diákigazolvány felmutatása szükséges. A kedvezmény a 
szükséges okmány 18 éves tulajdonosára (pl. főiskolás, egyetemista) is érvényes. 
CSALÁDI JEGY: 4.000,- FT 
2 felnőtt és max. 4 gyermek esetén. 
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FELNŐTT KEDVEZMÉNYES JEGY: 1.600,- FT 
GYERMEK/DIÁK KEDVEZMÉNYES JEGY: 800,- FT 
A kedvezményes jegyek 10 fő együttes belépése esetén vehetők igénybe (csoportos látogatás). 
A csoportos látogatáshoz  előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
+ busz költség 
 
 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
 
 
 
A fenti programoknál megjelölt árak tájékoztató jellegűek, árváltozásra számítani kell. 
Amennyiben jelzik kiválasztott programigényüket, a díjakat minden esetben egyeztetjük az 
adott szolgáltatóval.  
 
 
 
 

Egyéni ötletek, programok megvalósításában is segítséget nyújtunk! 
  Szeretettel hívjuk és várjuk a táborozni kívánó gyermekeket! 
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Foglalás száma:  
 

JELENTKEZÉSI LAP / IGÉNYBEJELENTÉS 
SOLTVADKERTI IFJÚSÁGI TÁBOR 

Igénybejelentő:   Szállásadó BUDA-HOLD 
Vállalkozás Szervezési és 

Szolgáltató Kft.  
Telefon:  Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi 

János út 14. 
Számlaküldési 

név, cím:  
 Adószám: 10523447-2-43 

 telefon,  
e-mail: 

+36/1-203-6092, 
iroda@budahold.hu 

kapcsolattartói 
e-mail cím: 

 Szálláshely: Soltvadkerti Ifjúsági 
Tábor, 6230 Soltvadkert, 

Gerbera u. 35. 
Adószám:  Helyszíni 

ügyintéző: 
Oroszi János, 06/20-371-

6013 
Foglalt időszak:  

Éjszakák száma:  
 

Fenti sorok kitöltése az igényelt időpont regisztrálásához elegendő, azonban igénybejelentésének 
visszaigazolásához, amennyiben rendelkezésére állnak pontos/ vagy előzetes, várható információk 

kérnénk, hogy az alábbi rovatokat is kitölteni szíveskedjen. Természetesen a megjelölt adatok 
módosítására a későbbiekben lehetőség van! 

SZÁLLÁS 

I. kategória (14 éves korig) fő 

II. kategória (14 éves kortól) fő 
ÉTKEZÉS (X vagy ) 

Étkezést 
igényelek: ………..…fő részére reggeli  ebéd  vacsora  

Étkezési kategóriák megbontása, 
speciális étrend igény 

I./ kategória: 7 éves 
korig ………….fő 
II./ kategória: 7 éves 
kortól ………….fő 

Diétás:………..fő Laktózmentes:………fő Gluténmentes:………fő Egyéb:………….fő 
Étkezés utólagos megrendelésére, vagy módosítására az igénybevételt megelőzően lehetőség van! 
(Étkezés megrendelése esetén az étkezést az érkezési napon ebéddel kezdődően,a távozás napján 

ebéddel záróan kalkuláljuk, ettől eltérő igényt kérnénk jelezni szíveskedjenek! 
BUSZ (X vagy ) 

Az utazáshoz buszt igényelünk igen:  nem:  
Kért indulási időpont és hely:  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tartom be a befizetési határidőt,  
igénybejelentésem automatikusan megszűnik. A fizetési feltételekkel, ill. a foglaló fizetésével 

kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem! 
Budapest, 202...______________     

______________________________ 
          aláírás  
Beküldendő: BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  
1117 Budapest, Hunyadi János út 14., iroda@budahold.hu; 



13 

BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  
1117 Budapest, Hunyadi János út 14. 

További információ: Oroszi János +36-20/3716013, +36-1/203-6092 
E-mail: ifjusagitabor@budahold.hu, iroda@budahold.hu 

 

 
MINTA ÉTREND 2020. 

 
 

Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő 
Felvágott, korpás kifli, 
tea, vaj, paprika, alma 

Zöldborsó leves, sült 
csirkecomb, párolt 

rizs, alma 

Gordon Bleu, 
petrezselymes 

burgonya, 
savanyúság 

Kedd 
Főtt virsli, ketchup, 
mustár, kenyér, tea 

Tárkonyos 
burgonyaleves, 

rántott sajt, párolt 
zöldség, gyümölcs 

Borsos tokány, 
tészta, friss saláta 

Szerda 
Olasz felvágott, 

zsemle, paradicsom, 
kocka sajt 

Paradicsomleves, 
zöldborsó főzelék, 
natúr sertésszelet, 

gyümölcs 

Sült csirkecomb, 
petrezselymes 

burgonya, 
savanyúság 

Csütörtök 
Kenőmájas, tea, 

trappista sajt, kifli, 
uborka 

Meggyleves, 
marhapörkölt, tészta, 

gyümölcs 

Brassói 
aprópecsenye 

Péntek Kalács, dzsem, kakaó 
Húsos gombaleves, 

aranygaluska, vanília 
öntet 

Rántott csirkemell, 
burgonyapüré, 

savanyúság 

Szombat 
Felvágott, zsemle, tea, 
paprika, medve sajt 

Fahéjas alma leves, 
rántott csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya, vegyes 
vágott savanyúság 

Óvári csirkemell, 
párolt rizs, saláta 

Vasárnap 
Tojásrántotta, Kifli, 

uborka, tea 

Orja leves, zöldbab 
főzelék, Stefánia 

vagdalt 
Milánói makaróni 
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Rólunk és a táborokról írták 
 
„Nagyon jól érezte magát mindenki a táborban. Utólag is azt a visszajelzést kaptam, hogy 
minden gyermek élményekkel tele ment haza. Ez a legfontosabb. Nagyra értékeltem, hogy a 
tábor területe folyamatosan tisztán volt tartva, látszik, hogy mindig gondozzák, jó kezekben van. 
Szintén sokat nyomott a latba, hogy az étkezés kérdését az időpont függvényében rugalmasan 
hozzánk igazodva tudták kezelni. Nagyon kedves volt a kiszolgálás. Nem tudok olyan dolgot 
mondani, amin változtatnék, ritka az ilyen tábor azt gondolom. Maradjanak meg mindig 
ilyennek. Még egyszer köszönünk mindent! Bízom benne jövőre ugyanitt találkozunk!” 
 

Táborvezető, Kosárlabda Tábor 2018. 
 
Idén 5. alkalommal tartottuk a Tehetségtábort a Soltvadkerti Ifjúsági Táborban. Mindig nagyon 
jól érezzük magunkat. Az itt dolgozók kedves ismerősként fogadtak bennünket…..A 
tehetségfoglalkozások megtartásához, sportoláshoz, szabadidő eltöltéshez minden feltétel 
adott….. A közelben lévő tó fürdési lehetőséget biztosított, a gyerekek élvezték a 
strandolást…..A menü változatos volt és ízletes, a gyerekek meg voltak elégedve a kínálattal. A 
főzésnél tekintettel voltak a glutén,- laktózérzékeny gyerekekre, a vegetáriánusokra és a 
sertéshúst nem fogyasztókra is. Köszönjük, hogy itt lehettünk, örülünk, hogy Újbuda 
Önkormányzata biztosította a lehetőséget a részvételre, illetve, hogy fenntartja a tábort. 
Köszönjük az itt dolgozók munkáját, illetve a BUDA-HOLD Kft. minden munkatársának a 
közreműködését.  

Táborvezető, Tehetséggondozó tábor 2018. 

 
 
„Nekem a disco és a hangulat tetszett, és jó barátnőket szereztem.” 
„Nagyon tetszett, hogy elmentünk strandolni, szeretek fürdeni. A disco is király volt. Szeretem 
a természetet, nagyon jó volt a természetismeret foglalkozás, sok újat tanultam.” 

Táborvezető által továbbított, néhány, a gyerekek által küldött visszajelzésből idéztünk, 
Tehetséggondozó tábor 2017. 
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„Most is remekül érezte magát, sok új élményt szerzett, és mindennel elégedett volt. Az étel 
finom, az ágya kényelmes volt :) Örömmel találkozott a tavaly megismert barátaival, és újakra 
is lelt. A foglalkozások is nagyon tetszettek neki, rengeteg feladványt velünk is megoldatott 
itthon.” 

Táborvezető által továbbított, szülői visszajelzésből idéztünk, Tehetséggondozó tábor 2017. 
 
„ A tábor személyzete segítőkész, minden problémánkra igyekeztek gyors és hatékony 
megoldást találni. Az étel minősége és mennyisége kitűnő volt, a gyerekek mindent szívesen 
fogyasztották.!” 

Gazdagréti Szivárvány Óvoda – 2017. 
 
„…Az étel bőséges és finom, tisztaság vesz körül minket, fakultatív programjaink 
megszervezésében is sok segítséget kaptunk………..Óvodásaink ismét jól érezték magukat, 
igyekeztünk kihasználni a tábor és környezete adta lehetőségeket, rengeteg élményben volt 
részünk (sok-sok strandolás, kirándulás a tanösvényen, lovaskocsikázás, tábortűz, éjszakai 
bátorságpróba, móka a kalandparkban….)” 

Lurkó Óvoda pedagógusai és apró lurkói – 2017. 
 
„Még egyszer köszönet mindenkinek mindenért! 
Jövőre ismét szeretnénk igénybe venni ezt a lehetőséget, mely a gyermekek, és nekünk felnőttek 
számára is felejthetetlen élményt nyújtott.” 

Táborvezető, Cseperedő Óvoda 
 
„Kedves János! 
Örömmel értesítelek, hogy júliusban a szociálisan hátrányosan helyzetű gyerekek, nagyon nagy 
örömmel és sok élménnyel tértek haza a soltvadkerti táborból. Köszönhető neked és az ott 
dolgozó személyzetnek is, hiszen bármilyen problémával fordultunk hozzátok, ti mindig 
készséggel segítettetek és sokban hozzájárultatok ahhoz, hogy a gyerekek a lehető legjobb 
ellátást kapják. A tábor és környezetének a tisztasága is egy élhetőbb hangulatot teremtett a 
táborozók számára.” 

Táborvezető, Újbudai Szociális Tábor 
 
„A tábor tisztasága, felszereltsége, kiváló környezeti adottságai egyből szembetűntek 
mindenkinek és ez a jó érzés egész héten meghatározta a kiváló hangulatot… 
…A tábori ételek mindig nagyon finomak és bőségesek voltak.” 

III. Német Nemzetiségi Országos Hagyományőrző Tábor 
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Melléklet 
NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 
/MINTA/ 

 
Tábor ideje, megnevezése:…………………………………. 
Tábor helyszíne: Soltvadkerti Ifjúsági Tábor, 6230 Soltvadkert, Gerbera u. 35. 

 
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy gyermekemen 
 
A gyermek neve   …………………………………………………. 
A gyermek születési dátuma …………………………………………………. 
A gyermek lakcíme  …………………………………………………. 
A gyermek anyjának neve …………………………………………………. 
 

nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
-  Láz 
-  Torokfájás 
-  Hányás  
-  Hasmenés  
-  Bőrkiütés 
-  Sárgaság 
-  Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
-  Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás,  

-  illetve a gyermek tetű- és rühmentes. 
 

Egyéb, a törvényes képviselő által fontosnak tartott információ, megjegyzés (pl. van-e a 
gyermeknek allergiája, pl. étel, gyógyszer, etc., vagy egyéb fontos információ felsorolása, pl. 
cukorbetegség, stb.):……………………….................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

 
Jelen nyilatkozatot gyermekem 202… évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam 
ki. 

 
Budapest, 202…..…………………………… 
 
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  
neve: …………………………………………. 
lakcíme ………………………………………….,  
telefonos elérhetősége ………………………….. 
személyi igazolvány száma:……………………….. 
 
     ….……..……………………………………………... 
     Nyilatkozatot kiadó törvényes képviselő aláírása 
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Névsor 
Adatszolgáltatás a vendégnyilvántartáshoz 

Ssz. Név Születési idő 
Lakóhely 
irányító 
száma 

Állampolgárság 
E-mail cím (nem kötelező 

megadni, megadása esetén a 
programajánlatról értesítést kap) 

Telefonszám (nem 
kötelező megadni) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 


