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„KALANDOS NYELVI TÁBOR” 
 

Hirdetmény 
 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1134 számú „Egy lépéssel tovább” – Iskolafejlesztés a teskándi 
Csukás-suliban” elnevezésű pályázati projekt keretében a 2020/21-es tanévben  
Kalandos nyelvi tábort szervezünk a Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói 
részére (angol/német nyelven). A tábor megszervezésével egy örömteli együttlétet, kalandos 
közösségi élményt szeretnék nyújtani tanítványainknak az intézmény pedagógusainak 
közreműködésével. A tábort elsősorban az idegen nyelvet tanulóknak ajánljuk! 

A tábor időpontja: 2021. június 21-25. (hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között) 

Helyszín:   Teskándi Csukás István Általános Iskola, 8991 Teskánd, Rákóczi u. 31. 
Jelentkezhetnek:  intézményünk tanulói 
Étkezési költség:  6.000 Ft/fő/5 nap, azaz hat ezer forint résztvevőnként 
Költségtérítési mód:  2021. június 24-én 16 órakor készpénzes befizetés az iskola aulájában 
Tábori létszám:  max. 40 fő tanuló 
Jelentkezés ideje:  2021. június 2-ig, az osztályfőnökhöz benyújtott jelentkezési lappal 
   A táborozási lehetőséget a jelentkezési sorrend alapján biztosítjuk. 
 
Terveink szerint kalandos és játékos nyelvi foglalkozásokat tartunk napi négy órában, ahol az 
együttlét örömét biztosító programokat szervezünk. Ezek egy részében az életvitelhez kötődő 
színes angol/német nyelvi foglalkozások valósulnak meg a gyermekeket érdeklő szórakoztató 
és ismeretterjesztő témákban: pl. utazás a nagyvilágban videón és képeken, közös sütés-főzés, 
stb. Emellett kerékpártúrát, kincskereső gyalogtúrát szervezünk a gyermekek választása 
alapján, sportprogramokat biztosítunk (pl. tollas, foci, kosár, pingpong, tengó, stb., versenyek, 
csapatjátékok), valamint kézműves foglalkozást is. A nyelvi foglalkozások és a szabadidős 
programok az időjárás függvényében és a kéréseket és lehetőségeket figyelembe véve 
rugalmasan kerülnek megszervezésre. 

Étkezés: a közétkeztetési előírásoknak megfelelően fogjuk megoldani az iskola ebédlőjében.  

Szállást a tábor nem biztosít! 

Táborozók fogadása az aulában: 7:30 – 8:00 között // Hazaindulás: 16.00 – 16:30 között 
 
A költség a háromszori étkezést tartalmazza az öt nap alatt, az iskolai foglalkozások 
költségmentesek.  
 
 
Teskánd, 2021. május 25.    A szervező Csukás-suli  
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„KALANDOS NYELVI TÁBOR” 

 

 

Jelentkezési lap 
 
 

Tábor időpontja:  2021. június 21-25. (minden nap 8:00-16:00 között) 

Helyszín:   Teskándi Csukás István általános Iskola, 8991 Teskánd, Rákóczi u. 31. 

Étkezési költség:  6.000 Ft/5 nap/tanuló, azaz hat ezer forint egy főre  

Költségtérítési mód:  2021. június 24-én 16 órakor készpénzes befizetés az iskola aulájában 

A költség a háromszori étkezést tartalmazza az öt nap alatt, az iskolai foglalkozások 
költségmentesek. A tábori jelentkezések a beérkezés sorrendjében kerülnek elfogadásra. 
 
 
A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2021. június 2. (szerda) 
 

 
 
 

A „Kalandos nyelvi tábor”-ban __________________________________nevű gyermekem  
 

a Teskándi Csukás István Általános Iskola ___ osztályos tanulója részt vesz,  
 

az étkezési költség térítését vállalom. 
 
 
 
 

Dátum: 2021.  ……………………. ……………………………………………….. 
 szülő/gondviselő aláírása  
    
    
 

 


