SAKK és LOGIKAI JÁTÉK TÁBOR
számtalan játékkal és nyaralással
A nyári szünetben tartalmas, értelmes, játékos elfoglaltságot ajánlunk minden 5-15 éves gyermeknek. A
jelentkezőket kor és tudásszint szerint csoportokra osztjuk (kezdők – haladók – jók).

Helyszín: Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc „BÓKAY

KERT” Szélmalom u. 33. (a Park uszoda

mellett)

Időpont:

I. turnus:
II. turnus:

2016. július 18 – 22.
2016. július 25 – 29.

A turnusok hétfő reggeltől péntek késő délutánig tartanak.
A gyermekeket 7.30 – 17.30 közötti időpontban tudjuk fogadni.
A napi foglalkozás időtartama: 8-16 óráig

A tábor jellemzői:

A délelőtt folyamán órarend szerinti oktatás, közben különböző
foglalkozások (kézművesség, íjászat, tollaslabda, foci, kosárlabda, többféle tánc, pl. zumba stb.). Logikai
játékok, erre szakosodott szakemberek irányításával. A sportolási lehetőségekre és a mozgásra is nagy
hangsúlyt fektetünk. Délután háziversenyt rendezünk. Az ötnapos tábor végén mindenki díjazásban részesül
(oklevél, kupa, sakk-könyv, csoki stb.). A hét egyik napján uszodába megyünk. A szükséges kellékeket (sakkkészlet, demonstrációs tábla, sakkóra, stb.) biztosítjuk. Sportolásra alkalmas, időjárásnak megfelelő ruhát
kérünk (napvédő sapka, naptej, esőkabát). A táborban természetesen állandó felügyelet mellett
tevékenykednek a gyermekek. Rossz idő esetén fedett tér biztosított.

Találkozás:
Részvételi díj:

a turnus kezdetén, a helyszínen, reggel 7.30 – kor

turnusonként 21.500 Ft/FŐ
Az ár magába foglalja az oktatást, a reggelit, a tízórait, az ebédet, az uzsonnát és az uszodai díjat. Aki
nem tudja megkezdeni a táborozást valamilyen oknál fogva, kérjük, 1 héttel a táborkezdés előtt feltétlenül
jelezze, mert a megrendelt étkeztetést vissza kell mondani.

Befizetés: A tábor indulásakor a helyszínen.
Szakedzők:
1. Orgován Sándor – nemzetközi mester
2. Szekeres Tibor – szakedző
3. Köllner Ödön – szakedző
4. Kovács Gáborné (Gabi néni) – óvónő
5. Lukács Dominika – óvónő, fejlesztőpedagógus
6. Tóth Fruzsina – pedagógus, sporttanár
7. Orgován Botond – pedagógus, zenetanár

A tábor vezetője:
Jelentkezés:

Orgován Sándor (Sanyi bácsi)
Orgován Sándor
Cím: 1182. Bp. Nemeske u. 7.
Telefonszámok:
+36-1-294-47-93
+36-30-557-85-46
e-mail: orgovan.sandor@hotmail.com

(e-mail-es jelentkezés: név, életkor, óvoda/iskola, turnus, lakcím, telefonszám, egyéb)
Jelentkezési határidő: 2015. július 10.

Kedvezmény:

1. Testvérek esetén gyermekenként 1000 Ft.
2. Mindkét turnusban való részvétel esetén szintén 1000 Ft.
Az 1-2-es kedvezmény összevonása nem lehetséges.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket!

