
HELYSZÍNEK ÉS

IDŐPONTOK

Monkey Boulder
terem

június 21-25.
június 28. - július 2.
július 5-9.

Gravity Boulder
terem

július 12-16
július 19-23.

HÓPÁRDUC NAPKÖZIS
TÁBOR 2021

NINCSEN NYÁR MÁSZÁS
NÉLKÜL!

Készülünk az idei nyárra is, hiszen tudjuk, hogy a hosszú nyári
szünetben kellenek élmények, kell társaság, kell egy hely, ahol
pörög az élet.

Napközis mászótáborunkban a Hópárduc Fejlesztő Falmászás
keretein belül foglalkozunk a gyermekekkel.
A táborunk nem(csak) a falmászásról szól. A tábor a gyerekekről
szól. 
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.
A gyerekek 6 fős kiscsoportokban másznak, és emellett sok
közös játékot szervezünk.

 
Jelentkezés: https://hoparduc.hu/taborok/hoparduc-nyari-napkozis-tabor-2021



8.00-8.45      Gyülekező, reggeli, szabad és vezetett játék

9.00-10.00    Falmászó foglalkozás (A gyerekeket 4 csoportra bontjuk, hogy korosztályuk és tudásuk szerint, 

                     így testreszabott khívásokkal találkoznak.)

10.00-10.15  Tízórai

10.20-11.10  Falmászás

11.30-12.00  Ebéd 

12.30-13.30  Többféle vezetett kézműveskedési lehetőség, társasozás, lehetőség elcsendesedére

13.30-15.00  Játék a Hajógyári szigeten/Városmajorban: irányított sport foglalkozás, kincskeresés, 

15.30-16.00  Uzsonna

16.00-17.00  Szabad és vezetett  játékok

17.00            Táborzárás :)

Több mint  
fa lmászás
- egy hét - egy keretmese 

- képességfejlesztés

- kézműves foglalkozások

- társasjáték

- sportjátékok

- élménypedagógiai játékok

- szabadlevegő :)

- mászó csomók tanulása

- SZIKLAMÁSZÁS

Tervezett
nap irend

Élményszerűen ismertetjük meg a sziklamászás szépségeit a
gyerekekkkel.  
Megadjuk a kellő felkészítést, és a támogatást, hogy a legjobbat
hozza ki magából. 
Mindenki addig mászik, amíg jól esik számára. 
Elismerjük a félelmet, és segítünk feloldani.

Helyszín: Rókahegy 
                Üröm határában

Utazás:    kisbusszal   
                                                                                                                  
A gyerekeket képzett felnőttek biztosítják.

 

S z i k l a m á s z á s

Jelentkezés: https://hoparduc.hu/taborok/hoparduc-nyari-napkozis-tabor-2021



Nagyon köszönjük a tábort, nagyon
jól érezte magát a kisfiunk, így mi

is, mivel egész héten vidám és
kiegyensúlyozott gyerekünk volt

délutánonként :) 

.

Árak
Az 5 napos napközis tábor díja:

Monkey Boulder terem: 47 000Ft
Gravity Boulder terem: 49 000Ft

Hogyan tudok jelentkezni?
Kattints „jelentkezés” szóra a honlapon, és töltsd ki az
űrlapot 
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.

napi  4x étkezést  ( reggel i ,  t ízórai ,
ebéd, uzsonna) 
terembelépőt ,  
a sz ik lamászás t ranszport ját ,  
a sz ik lamászáshoz használ t
fe lszerelések dí ját ,  és a
biztosí tóemberek köl tségét ,  
a te l jes napos vezetet t  fogla lkozást

Az ár  tar ta lmazza a 

A testvér 5000Ft/ fő kedvezményt kap.

A Hópárduc Alapí tvány idén is  támogatn i
szeretné azokat  a családokat ,  ak ik  nem
tudnak i lyen összeget  k i f izetn i .  

Az 5 turnusban összesen 
20 gyermeknek 
10 000Ft/gyermek támogatást  
tudunk nyújtani .

Kér lek a je lentkezési  lapon pár
mondatban indokold meg,  miér t  kéred a
támogatást .  Ezzel  segí ted a
kuratór iumot  a kedvezmény
odaí té lésében.

Jelentkezés: https://hoparduc.hu/taborok/hoparduc-nyari-napkozis-tabor-2021


