
 

 

TÁJÉKOZTATÓ - MYSELF TÁBOR (2020) 
Kérjük, hogy gyermeke érdekében ezt a tájékoztatót gondosan olvassa el! Köszönjük! 

 

 

HELYSZÍN: 

 CSEREPESHÁZ (1144, Budapest, Vezér u. 28/b) 

ÉLETKOR:  

Az első két turnus a fiatalabb korosztályé 9-15 éves korig. Az a tapasztalatunk, hogy a vegyes 

korosztályok számtalan lehetőséget hordoznak a csoportos és a személyes fejlődés 

szempontjából is. Növeli a kisebbek bátorságát és a nagyobbak felelősségvállalását. Bizonyos 

helyzetekben a szociális kompetenciák és egyéb szempontok alapján kis csoportos bontásban 

is dolgozunk.  

A 3. turnusunkkal a kamasz és a fiatal felnőtt korosztályt célozzuk meg, így 14 éves kortól 

várjuk a jelentkezőket. Tudatosan nem szabtunk felső korhatárt. Itt is igaz a kisebbeknél tett 

állítás, miszerint a különböző generációk közös munkája végtelen sok lehetőséget hordoz 

magában. A tematika hasonló, de természetesen itt már sokkal mélyebb önismereti 

foglalkozásokkal, tréning, illetve workshop jellegű eszközökkel dolgozunk, továbbá előtérbe 

kerül önmagunk keresése, helyünk az életben és a pályaválasztás témaköre is.  

 

IDŐTARTAM:  

5 nap, hétfőtől - péntekig, 8.30-tól - 16.00-ig (az első 2 táborban kérhető ügyelet: délelőtt 7.30-

tól illetve délután: 17.00-ig). 

CÉLOK:  

Rengeteget játszani, egymásra figyelni, miközben szinte észrevétlenül fejlődik az önismeret, 

alakul a személyiség. Ezek segítségével magabiztosabbá, sikeresebbé válik a gyermek. 

Eszközeink élmény- és társasjáték pedagógiai alapokon nyugszik. Céljaink között szerepel a 

kommunikáció fejlesztése, az érzelmi intelligencia hatékony előhívása, a társas helyzetek 

megtapasztalása, együttműködési stratégiák alakítása mellett egyéb szociális és társas 

kompetenciák fejlesztése. Mindemellett teret kap idegen nyelvi, zenei fejlesztés is a turnusok 

során. Különösen fontosnak tartjuk azt a rugalmasságot, amivel évek óta dolgozunk, s valóban 

a gyerekek igényeiből kiindulva, egyénre szabottan alakítjuk minden foglalkozásunk 

tematikáját.  



 

 

DÍJ:  

42.000 Ft, mely tartalmazza a programok teljes költségét, minden eszközt, napi 3-szori étkezést 

(tízórai, ebéd és uzsonna), italt és egy kis ajándékot is. 

 Előleg mértéke – 1. részlet: 20.000 Ft (a befizetés csak banki átutalással lehetséges az 

alábbi számlaszámra: 10403497-86768153-57721006 K&H bank) 

 Előleg befizetési határideje: 2020. március 31.  (a jelentkezést csak abban az esetben 

tudjuk véglegesíteni, ha megérkezik időben az előleg összege és a jelentkezési lap is). 

 2. részlet befizetésének ideje: legkésőbb a tábor megkezdése előtt 5 nappal utalással, vagy 

a tábor napján reggel készpénzben. 

 

KEDVEZMÉNYEINK:  

 Testvérek kedvezményes áron vehetnek részt táborainkban, 2 gyerek esetén 39.900 

Ft/gyermek, míg 3 gyermek esetén 39.000 FT/gyermek a tábor díja. 

 Mivel turnusaink során mindig az adott csapat igényeihez igazodunk, így érdemes több 

táborunkban is részt venni, 2 vagy 3 tábor egyidejű foglalása esetén 39.900 Ft/fő/tábor. 

 Akik a teljes költség hozzájárulást befizetik március 31-ig, azoknak a tábor 39.500 Ft-ba 

kerül. 

A fenti kedvezmények nem összevonhatók! 

 

UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:  

Kérjük, hogy a gyermeke nevét és a választott tábor időpontját is legyenek szívesek feltüntetni az utalás 

közleményében.  

Számlaszámunk: K&H bank 10403497-86768153-57721006 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÁBORJANK 

1 .JÚNIUS 29- JÚLIUS 3.  REJTETT SZIGET - KALANDRA FEL TÁBOR!  

Korosztály: 9-15 éves korig 

 

PROGRAMOK EGÉSZ HÉTEN 

 

❖ Érkezés, gyülekező: 8.30-9.00 (7.30-tól ügyelet igényelhető a jelentkezési lapon) 

❖ Ismerkedés, napindító kötetlen beszélgetés, szabad-játék, mozgás 

❖ Tízórai 

❖ Délelőtti sáv: önismereti játékok, alkotó folyamatok, beszéd és kifejezőkészséget fejlesztő 

foglalkozások, társasjáték (minden nap más tematika mentén, minél több játék kipróbálásnak 

lehetősége, egy nap egy adott tematika lapján) 

❖ Ebéd, mozgás 

❖ Délutáni sáv: önismereti, mozgásos, egyéni illetve csoport játékok  

❖ Uzsonna 

❖ Társasjáték, napzáró 

❖ Távozás: 16.00 (17.00-ig ügyelet igényelhető a jelentkezési lapon) 

 

 

A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

2. JÚLIUS 13 - 17.  FEDEZD FEL ÖNMAGAD TÁBOR!  

Korosztály: 9-15 éves korig 

 

PROGRAMOK EGÉSZ HÉTEN 

 

❖ Érkezés, gyülekező: 8.30-9.00 (7.30-tól ügyelet igényelhető a jelentkezési lapon) 

❖ Ismerkedés, napindító kötetlen beszélgetés, szabad-játék, mozgás 

❖ Tízórai 

❖ Délelőtti sáv: önismereti játékok, alkotó folyamatok, beszéd és kifejezőkészséget fejlesztő 

foglalkozások, társasjáték (minden nap más tematika mentén, minél több játék kipróbálásnak 

lehetősége, egy nap egy adott tematika lapján) 

❖ Ebéd, mozgás 

❖ Délutáni sáv: önismereti, mozgásos, egyéni illetve csoport játékok  

❖ Uzsonna 

❖ Társasjáték, napzáró 

❖ Távozás: 16.00 (17.00-ig ügyelet igényelhető a jelentkezési lapon) 

 

 

A program változtatás jogát fenntartjuk! 



 

 

3. AUGUSZTUS 3 - 7.  KULCS ÖNMAGAMHOZ TÁBOR!  

Korosztály: 14 éves kor felett 

 

PROGRAMOK EGÉSZ HÉTEN 

 

❖ Érkezés, gyülekező: 8.30-9.00  

❖ Ismerkedés, napindító kötetlen beszélgetés, szabad-játék, mozgás 

❖ Tízórai 

❖ Délelőtti sáv: önismereti játékok, alkotó folyamatok, beszéd és kifejezőkészséget fejlesztő 

foglalkozások, társasjáték (minden nap más tematika mentén, minél több játék kipróbálásnak 

lehetősége, egy nap egy adott tematika lapján). 

❖ Ebéd, mozgás 

❖ Délutáni sáv: önismereti, mozgásos, egyéni illetve csoport játékok  

❖ Uzsonna 

❖ Társasjáték, napzáró 

❖ Távozás: 16.00  

 

A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JELENTKEZÉS ÉS LEMONDÁS  

Hogyan tudunk jelentkezni? 

A táborainkba a honlapunkon a Nyári Táborok 2020 menüpont alatt található űrlap kitöltésével 

illetve a jelentkezési lap feltöltésével lehet jelentkezni. Később már csak a fennmaradó, vagy 

visszamondott helyekre fogadunk el jelentkezéseket. Amennyiben egy turnus már betelt ezt a 

honlapunkon illetve facebookon is jelezzük. 

Mikor végleges a jelentkezés? 

A jelentkezést csak abban az esetben tudjuk véglegesíteni, ha a részvételi díj előlege beérkezik 

(minden esetben 20.000 Ft). Kérjük, minden dokumentumon (pl. átutalás) a gyermek nevét és 

a választott tábor időpontját is legyenek szívesek feltüntetni. A részvételi díj beérkezését 

követően, maximum 5 napon belül e-mailben kiküldjük a szülőknek a részvételi igazolást és a 

számlát.  

Hogyan tudom lemondani a tábort? 

Betegség, vagy egyéb ok miatt lehetőség van a táborozás lemondására, vagy módosítására egy 

későbbi turnusra. 

A jelentkezés lemondása esetén: 

 A tábor megkezdése előtti 10. napig a teljes költség-hozzájárulás visszatéríthető. 

 a tábor kezdőnapját megelőző 10 napon belüli lemondás esetén az előleg összege nem 

jár vissza. 

 A tábor kezdőnapján, vagy azt követően történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-

a illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen, betegség esetén orvosi igazolás 

felmutatásával a teljes költség visszatéríthető. 

 A táborozás időtartama alatt történő betegség esetén, a tábor költséghozzájárulását 

időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében. 

Milyen dokumentumra van szükség a jelentkezéshez? 
 

A jelentkezési lap mellett még a “Egészségügyi és Szülői Nyilatkozatot” is ki kell tölteni illetve 

fel kel tölteni weboldalunkon található űrlap segítségével. Ezen nyilatkozat a legfontosabb 

egészségügyi információkat tartalmazza a gyermekről. Kérjük, ezt az első nap aláírva hozzák 

magukkal, különben nem tudjuk fogadni gyermekét.  

 



 

 

 

TÁBORI ÉLETHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉS  

Mit hozzanak magukkal a gyerekek? 

 

 A tábor programjaihoz illő kényelmes ruha és sportcipő, a benti programokhoz 

váltócipő. 

 Nagyszájú kulacs. 

 Esőkabát, pulóver, hosszú nadrág és zárt cipő rossz idő esetén, kis hátizsák a kinti 

programokhoz. 

 

Szerencsére klimatizált helységet tudunk biztosítani, így a hőségtől nem kell félnünk.   

 

Hozhatnak mobiltelefont és egyéb elektronikai eszközöket? 

 

A mobiltelefonok, fényképezőgépek, és értékesebb játékok csak saját felelősségre hozhatók el a 

táborba. Ezeknek az őrzését nem vállaljuk! A gyermekek a programok alatt nem használhatják a 

fenti eszközöket, azokat csak a szabad játék, illetve pihenő idő alatt kapják meg. Gyermekükről 

központi telefonszámunkon bármikor érdeklődhetnek: 20/947 7999 

 

ÉTKEZTETÉS 

 

 Napi háromszor (tízórai, ebéd, uzsonna).  

 Az ebédet a La Guna Étterem (144 Budapest, Rákosfalva park) biztosítja. A helyszínre 

a táborozókkal együtt gyalogosan érkezünk. 

 A tízórait és uzsonnát péksüteményekkel, zöldséggel, gyümölccsel, szörppel, egyéb 

finomságokkal oldjuk meg. 

 Speciális étrend is kérhető a gyermekeknek (pl. laktózmentes, gluténmentes, 

vegetáriánus és diabetikus) Kérjük, ezt az igényüket a jelentkezési lapon feltétlenül 

tüntessék fel! 

 

 



 

 

 

NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ  

 

A programokra való jelentkezéssel tudomásul veszem, hogy a MySelf  által szervezett programokon 

a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. A jelentkezési 

lap kitöltésével hozzájárulnak ezeknek a MySelf nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő 

feltöltéséhez, továbbá a MySelf népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb 

tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a 

felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához. Az adatkezelő a megadott személyes 

adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve 

használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az 

adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Amennyiben nem járulnak hozzá fényképeken vagy videón való szerepléshez, kérjük előre 

jelezzék! 

 

 



JELENTKEZÉSI LAP - MYSELF TÁBOR (2020) 
Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki! Továbbá kérjük, hogy a weboldalunkon 

(www.my-self-hu) található részletes tájékoztatót minden esetben olvassa el a jelentkezési lap kitöltése előtt! 

A kitöltött jelentkezési lapot feltöltve várjuk honlapukon, a Nyári Táborok 2020 menüpont alatt! 

 

Táborozó neve: ……………………………………………………..…………….................... 

 

Táborozó szül. helye ………………….................. 

                          ideje:                                                                              

 

Táborozó lakcíme: …………………………………………….…………................................ 

 

Szülő (gondviselő) neve: ............................................................................................................ 

Gondviselő napközbeni telefonszáma: ......................................................  

                                        email címe:    ........................................................ 

 

A jelentkezők személyiségének megfelelő játékokkal, gyakorlatokkal és fejlesztő feladatokkal 

szeretnénk készülni. Ezért, kérjük legyen kedves jellemezze pár mondatban gyermekét, hogy 

fel tudjunk készülni a fogadására. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….................................................................................................................... 

 

Kérjük, jelezze aláhúzással gyermeke nyelvi tudásának szintjét! Kezdő            Haladó 

 

 

Szükséges-e külön étrend (diéta) a tábor során?                Igen             Nem   

Ha igen, részletezze! 

…………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................. 

 

Van-e egyéb közölnivalója, ami fontos lehet számunkra a tábor szervezése során? 

……………………………………………………………………………………………….…………

…………….…………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................. 

 

Kérjük, jelezze aláhúzással, hogy igényel-e ügyeletet reggel (7.30-tól)?  

 

Igen    Nem 

 

Kérjük, jelezze aláhúzással, hogy igényel-e ügyeletet délután (17.00-ig)? 

 

Igen    Nem 

        



Kérjük az igényelt heteket X-el megjelölni! /Jelentkezési határidő 2020. 03. 31., Lemondási 

feltételekről a tájékoztatóban írtunk/. 

 

Napközis tábor turnusaink: 

Rejtett sziget, kalandra fel!  

Június 29 - Július 3 

 

Fedezd fel önmagad!  

Július 13 – 17 

 

Kulcs önmagamhoz! 

Augusztus 3 – 7 

 

Kedvezményre, jogosult-e?   Igen   Nem 

/feltételeiről szintén a tájékoztatóban írtunk/ 

 

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy gyermeke 16.00-kor egyedül rendszeresen hazamehet-e a 

Cserepesházból?  

 

Igen    Nem  

 

A szülőn kívül ki jogosult a gyermek hazavitelére: …….………………………………………… 

/csak a megnevezetteknek adjuk át a gyermeket!/  

 

Alulírott ………………................................................... szülő (gondviselő) hozzájárulok gyermekem 

programba való részvételéhez, a táborvezetők és kísérők felügyeletét teljes jogkörben elfogadom. 

Gyermekemet a tábor helyszínéről elvihetik ebédelni, illetve egyéb 1külsős programra. Aláírásommal 

elfogadom és tudomásul veszem a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Dátum: ………………………………..    

 

 

 

         ....………………………………   ...................................................... 

                 Táborozó aláírása           Szülő (gondviselő) aláírása 

 

 

 

 
 

                                                
1A szervezők vállalják, hogy legkésőbb a tábort megelőző héten a pontos tematikát küldenek e-mailen, hogy mikor milyen 

külső programban lesz része a gyerekeknek. 

 



 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT - MYSELF TÁBOR (2020)  

A kitöltött nyilatkozatot feltöltve várjuk honlapukon, a Nyári Táborok 2020 menüpont alatt! 

 Kérjük, ezt az első nap aláírva is hozzák magukkal, különben nem tudjuk fogadni gyermekét! 

Gyermek neve: …………………………………………………….……………………………………… 

Születési dátuma: 

 

Anyja neve: …………………………………………………….………………………………………….. 

Lakcíme:  …………………………………………………….……………………………………………... 

Nyilatkozom, hogy a gyermeken nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, 

bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes 

fül- és orrfolyás . A gyermek tetü- és rühmentes.  

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő: 

Neve: ………………………………………………………………. 

Lakcíme: …………………………………………………………... 

Telefonos elérhetősége: …………………………………………… 

   

A gyermek TAJ száma:                                       

A táborozás egészségügyi feltételeiről szóló rendeletek alapján kérjük, nyilatkozzanak az alábbiak szerint. 

Ha a tábor megkezdéséig és ideje alatt bármi változás történik, a szülőnek kötelessége bejelenteni!  

Szed-e rendszeresen a gyermek gyógyszert?   Igen    Nem 

Amennyiben igen, mit?  

.......................................................................................................................................................................... 

…………….…………………………………………………………………………………......................... 

 

Van-e krónikus betegsége a gyermeknek?   Igen    Nem 

Betegség megnevezése:  

....……………………………………………………………………………………….................................. 

…………….…………………………………………………………………………………......................... 

 

Van-e gyógyszer allergiája a gyermeknek?   Igen    Nem 

Mire allergiás?  

.......................................................................................................................................................................... 

…………….…………………………………………………………………………………………………. 

        

      



 

 

Étel allergiája vagy érzékenysége van-e a gyermeknek?  Igen   Nem 

Mire allergiás, milyen tünetekkel? 

………………………………………………………………………………………………………………..

………….……………………………………………………………………….....………………………… 

 

Egyéb fontos információ a gyermek egészségi állapotáról, szokásairól:   

……………………………………………………………………………………………………………….

………….……………………………………………………………………….....………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a közösségi 

programokat, illetve társai testi épségét, többszöri figyelmeztetés ellenére is veszélyezteti a táborból 

kizárható, a részvételi díj visszafizetése nélkül. 

A gyermekem által okozott anyagi károkat megtérítem. 

Dátum:…………………………  

 

………………………………. 

   aláírás 

NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ 

A gyermek törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a MySelf nyári napközi táborában a 

résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen nyilatkozat 

aláírásával hozzájárulok ezeknek a MySelf nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, 

továbbá a MySelf népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban 

– promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok 

kezeléséhez és tárolásához. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban 

meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel . Az adatkezelés az adat 

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . 

évi CXII . tv . (Infotv .) 5 .§ (1) bek . a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 

Dátum:…………………………  

 

………………………………. 

     aláírás 


