HÓPÁRDUC NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
sport- élmény-fejlesztés
időpontok és helyszínek
2020. június 29.-július 3.
Monkey Boulder falmászóterem (III. kerület)
2020. július 6-10
Monkey Boulder falmászóterem (III. kerület)
.
2020. július 20.-24.
Gravity Boulder falmászóterem
(Mammut bevásárlóközpont)
2020. július 27.-31.
II János Pál Iskolaközpont (XI. Kerület)
(4-8 éveseknek)
Idén is hozzuk a formánkat:
Napközis mászótáborunkban a Hópárduc Fejlesztő Falmászás keretein belül foglalkozunk a
gyermekekkel.
A táborunk nem(csak) a falmászásról szól. A tábor a gyerekekről szól. Ezért kislétszámmal (24 fő)
tervezünk.
Fő alapelvünk az elfogadó környezet megteremtése. Kevés versenyhelyzettel találkoznak a
gyerekek, a hangsúly a kooperáción van.
Tapasztalt Hópárduc oktatók, gyakorlott segítők és önkéntesek vesznek részt a táborban, így egy
felnőtt 4 gyermekre felügyel.

Kell-e előzetes mászótudás a táborhoz?
Nem szükséges, hogy előtte legyen a gyermeknek bármiféle mászótapasztalata. 6 fős
csoportokban tudjuk az egyéni képességekhez igazítani a feladatokat úgy, hogy minden
gyermeknek sikerélményben legyen része.

Napirendünk (tervezet):
MONKEY és GRAVITY HELYSZÍNEN

II. JÁNOS PÁL ISKOLAKÖZPONT HELYSZÍNEN

6-10 éveseknek

4-8 éveseknek

8.00 – 8.45 Gyülekező, reggeli, szabad és vezetett

8.00 - 9.00 Gyülekező, reggeli, szabad játék

játék

9.00 – 12:25 Közös bemelegítés (játékok,

9.00 – 10.00 Falmászó foglalkozás (A gyerekek 4

gimnasztika) Falmászó foglalkozás a

csoportra bontva mászótudásuknak megfelelően a

tornateremben, a többieknek sportjátékok és

Monkey gyermektermében, vagy a lenti nagy

szabadjáték az udvaron

teremben másznak.)

(4 csoportban felváltva másznak a gyerekek)

10.00 –10.15 Tízórai

Közben: 09.45. – 10.00 Tízórai

10.20 – 11.10 Falmászás

12.30-13.30 Ebéd - HELYBEN

11.30 – 12.00 Ebéd

13.30-15.00 Alvás az ovisoknak a többieknek

12.30-13.30 Többféle vezetett kézműveskedési

választható:

lehetőség, társasozás

- csendes játék (társas, rajzolás, építőkockázás

13.30-15.00 Játék a Hajógyári

puzzle stb.)

szigeten/Városmajorban: irányított sport

- vezetett kézműveskedés az udvaron

foglalkozás, kincskeresés,

- opcionálisan: játék a Bikás parkban

15.30-16.00 uzsonna

15.00-15.30 Ovisoknak ébresztő,

16.00-17.00 szabad és vezetett játékok a fenti

Nagyoknak zárókör (nap értékelése)

gyerekteremben

15.30-16.00 uzsonna

17.00

16.00-17.00 szabad játék

táborzárás :)

17.00

táborzárás :)

SZIKLAMÁSZÁS lesz idén is J
Helyszín: Rókahegy (Üröm határában)
Utazás: kisbusszal
A gyerekeket képzett felnőttek biztosítják.

Ha bármelyik programot időjárási, vagy egyéb tényezők miatt
kivitelezhetetlenné válik, akkor igyekszünk alternatívát keresni helyette.

veszélyesnek,

vagy

Az 5 napos tábor ára: 42 000Ft.
A testvér kedvezménnyel jöhet: 37 000Ft.
Kedvezményes árú tábor (a 4 turnusban összesen 18 főnek): 32 000Ft
Kérlek a jelentkezési lapon pár mondatban indokold meg, miért kérsz kedvezményt. Ezzel
segíted a kuratóriumot a kedvezmény odaítélésében.

Hogyan tudok jelentkezni?
Kattints „jelentkezés” szóra a honlapon, és töltsd ki az űrlapot J.
Hogyan tudom befizetni a tábort?
A befizetésről emailt kaptok és az OTP Simple felületén kártyás online fizetés útján történik. A
jelentkezésetek a befizetést követően válik érvényessé.
A tábor lemondásának feltételei:
A tábor megkezdése előtt 2 héttel a tábor díjának 75%-át utaljuk vissza.
A tábor megkezdése előtt egy héttel a tábor díjának az 50%-át utaljuk vissza.

A tábor megkezdése előtt 1 nappal csak orvosi igazolással tudjuk a tábor díjának az 50%-át
visszautalni.
Figyelünk arra, hogy az időjáráshoz alkalmazkodva legyenek a gyerekek szabad levegőn.
A táborba NEM kell speciális felszerelés. Minden mászáshoz szükséges felszerelést biztosítunk.
Ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát a táborban kényelmes sportos öltözet, és benti cipő (zárt
tornacipő) ajánlott.

A tábor előtti héten emailben ismét megkapjátok a tábor heti és napirendjét, és egyéb információkat.

A felmerülő kérdéseket az info@hoparduc.hu emailcímre írd meg, vagy telefonon is felteheted:
Sterczer Hilda: +36 30 335 67 25

