
TÁJÉKOZTATÓ - MYSELF ÖNISMERETI ÉLMÉNYTÁBOR (2020) 
Kérjük, hogy ezt a tájékoztatót figyelmesen olvasd el! Köszönjük! 

 
 

 HELYSZÍN: 
 

Balatonfenyves (Nimród utca 43), saját fürdőszobás, konyhasarkos, több hálószobás         

apartmanokban. Az apartmanok légkondicionálóval felszereltek, zárhatóak, 400 m-re        

találhatóak a Balaton parttól. A szállás ingyenes Wi-Fi-vel, a kertben pedig terasszal,            

medencével, grillezővel és pinpongasztallal várja a táborozókat. 

 

 ÉLETKOR: 
 

Ottalvós táborunkkal a kamasz és a fiatal felnőtt korosztályt célozzuk meg, így már 14 év 

felett várjuk a jelentkezőket. 

 

 IDŐTARTAM: 
 

2020. június 28 vasárnap - 2020. július 1 szerda (4 nap/3 éjszaka). 
 

Érkezés, szállás átvétel: vasárnap 14.00-16.00 óra között. 
 

Távozás: szerda, ebéd után 
 

 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
 

2020. június 15, az üres helyek erejéig 



 

CÉLJAINK: 
 

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

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

Eszközeink egyik fontos eleme a tapasztalati tanulás, művészetterápiás elemek, az          

élménypedagógiai eszköztárunk és személyiségünk, illetve a lassan 20 éves szakmai múltunk           

során kialakított egyéni módszereink. 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          

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

valóban a gyerekek igényeiből kiindulva, egyénre szabottan alakítjuk minden foglalkozásunk          

tematikáját. Természetesen az önismereti, szociális kompetenciafejlesztő tréningen kívül        

rengeteg társasjátékozásra, fürdésre, közös főzésre, beszélgetésre, ismerkedésre, szórakozásra        

is lesz idő. 

 

 DÍJ: 
 

39. 000 Ft, mely tartalmazza a programok teljes költségét, minden eszközt, önismereti            

tréninget, a fürdőszobás légkondicionált apartmanokban való elhelyezést, napi 3-szori         

étkezést és egy kis ajándékot is. 

❖ Előleg mértéke – 1. részlet: 10.000 Ft (a befizetés csak banki átutalással lehetséges             
az alábbi számlaszámra: 10403497-86768153-57721006 K&H bank, amennyiben       
nem megoldható az utalás, vedd fel velünk a kapcsolatot). 

❖ 1. részlet befizetési határideje: 2020. június 10. (a jelentkezést csak abban az esetben             
tudjuk véglegesíteni, ha megérkezik időben az előleg összege és a jelentkezési lap is). 

❖ 2. részlet befizetésének határideje: Utalás esetén, 2020. június 25, készpénz esetén a            
tábor első napján (június 28.).  

 KEDVEZMÉNYEINK (az alábbi kedvezmények nem összevonhatók!): 

❖ Testvérek kedvezményes áron vehetnek részt táborainkban, 2 gyerek esetén 37.000          
Ft/gyermek, míg 3 gyermek esetén 36.000 FT/gyermek a tábor díja. 

❖ Akik a teljes költség hozzájárulást befizetik június 10-ig, azoknak a tábor 35.000            
Ft-ba kerül. 

 



 

UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK: 
 

❖ Számlaszám: K&H bank 10403497-86768153-57721006 
❖ Közlemény: táborozó neve 

 

 TEMATIKA 
 

 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda 
Délelőtt érkezés, szállás 

átvétele 
hosszabb 
önismereti blokk 1. 
(csoportbontásban) 

hosszabb 
önismereti blokk 3. 
főzés 

rövidebb önismereti 
blokk 5. 

Délután ismerkedés, 
csapatépítés, 
szabályalkotás, 

rövidebb 
önismereti blokk 2. 

rövidebb önismereti 
blokk 4. 

tábor zárás, 
hazautazás 

  
fürdés, 
közös főzés, 
vacsora, 

közös kirándulás 
 
tábortűz, 
kommunikáció 
fejlesztő játékok, 

fürdés, szabadidős 
programok, 

 
játék, beszélgetés, 
társas 

 

 beszélgetés, 
társasjátékozás 

 
beszélgetés, 
társasjáték 

  

A program változtatás jogát fenntartjuk! 
 
 

 JELENTKEZÉS ÉS LEMONDÁS 
 

Hogyan tudok jelentkezni? 
 

A honlapunkon, a Nyári Táborok menüpont alatt található Jelentkezési Űrlap          

kitöltésével. Ezt követően e-mail-ben küldjük a “Jelentkezési lapot” valamint az          

Egészségügyi/Szülői Nyilatkozatot”. A két darab nyomtatványt aláírva várjuk vissza az          

info@my-self.hu e-mail címre. Tábori létszámok limitáltak, a jelentkezések sorrendjében         

tudjuk fogadni a regisztrálókat. Később már csak a fennmaradó, vagy visszamondott helyekre            

fogadunk el jelentkezéseket. Amennyiben egy turnus már betelt ezt a honlapunkon illetve            

facebookon is jelezzük. 

 

mailto:info@my-self.hu


Mikor végleges a jelentkezés? 

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

beérkezik (minden esetben 10.000 Ft). Kérjük, minden dokumentumon (pl. átutalás) a           

neveteket legyetek szívesek feltüntetni. A részvételi díj beérkezését követően, maximum 5           

napon belül e-mailben kiküldjük a részvételi igazolást és a számlát. 

 
Hogyan tudom lemondani a tábort? 

 
Amennyiben a táborozó betegség (csak hiteles és jól olvasható, ellenőrizhető orvosi igazolást            

tudunk elfogadni) vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a MySelf             

lehetőséget nyújt a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre. Ha annak telítettsége            

ezt nem teszi lehetővé, vagy a felajánlott időpont nem megfelelő a Táborozó számára, úgy              

egyéb szolgáltatásunk díjából jóváíródik (pl. mentori program, tréningek, szülői klub).          

Reméljük nem lesz szükség a fenti információkra, és minden táborozó épségben,egészségben,           

várakozással teli érkezik meg táborunkba! 

 
Milyen dokumentumra van szükség a jelentkezéshez? 

 
A jelentkezési lapot + az “Egészségügyi/Szülői Nyilatkozatot” ( kiskorú esetén szülőnek           

illetve felnőtt esetén önmagának kell aláírnia) ki kell tölteni és visszaküldeni az            

info@my-self.hu e-mail címünkre. Ezen nyilatkozat a legfontosabb egészségügyi        

információkat tartalmazza.. Kérjük, ezt az első nap hozzátok is magatokkal, különben nem            

tudunk fogadni. 

 

 TÁBORI ÉLETHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 
 

Mit hozzatok magatokkal? 
 

❖ A tábor programjaihoz illő kényelmes öltözet, fürdőruha, törölköző 
❖ Esőkabát, pulóver, hosszú nadrág és zárt cipő rossz idő esetén, kis hátizsák a kinti 

programokhoz. 
 

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

 
 

 KAPCSOLATTARTÁS 
 

❖ E-mail: info@my-self.hu 
❖ Központi telefonszám: 06/20-947-7999 (a tábor vezetői elérhetőek 

10:00-18:00 között). 
❖ A legfontosabb információkat, híreket e-mail címre (szülők) és zárt 

facebook csoportba (diák) küldjük. 
 
 

Bármilyen felmerülő kérdés, érdeklődés vagy plusz információ szükségessége esetén 
keressetek minket bizalommal! 

mailto:info@my-self.hu

