
HÓPÁRDUC NAPKÖZIS TÁBOR 2023
6-10 ÉVES GYEREKEKNEK

MÁSSZ  ÉS  MOSOLYOGJ !
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 2023 nyarán a Hópárduc
Alaptábor (haladó falmászás) és 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 5-6 fős kiscsoportokban másznak, és emellett
sok közös játékot szervezünk.

Idén több HALADÓ falmászó tábort is indítunk! Ha
gyermeked a Hópárduc Alaptábor foglalkozásra járt,
akkor az a tábor lesz a nyerő számára!

Jelentkezés: Az emailben megadott linken.

Helyszínek és időpontok

július  3-7.
július 10-14. HALADÓ (Alaptáboros)

Monkey Boulder terem

július 17-21

Gravity Boulder terem

Jelentkezési határidő: 
Április 5.

július  3-7.
július 10-14.
július 17-21. HALADÓ (Alaptáboros)

BAB Boulder terem (Lurdy Ház)

Fless! Boulder terem
július 17-21.

július 24-28. HALADÓ (Alaptáboros)

Flow Boulder terem (11. ker.)



8.00-8.45      Gyülekező, reggeli, szabad és vezetett játék

9.00-10.00    Falmászó foglalkozás (A gyerekeket 5-6 fős csoportokra bontjuk, korosztályuk és tudásuk

szerint. Így mindenki  testreszabott kihívásokkal találkozik.)

10.00-10.15  Tízórai

10.20-11.10  Falmászás

11.30-12.00  Ebéd 

12.30-14.30  Többféle vezetett kézműveskedési lehetőség, társasozás, lehetőség elcsendesedére

 Délutáni alvást nem tudunk biztosítani.

14.30-15.30  Irányított sport foglalkozás, kincskeresés, élménypedagógiai játékok

15.30-16.00  Uzsonna

16.00-17.00  Gyermekfelügyelet

17.00            Táborzárás :)

Egyes programjainkat befolyásolhatja az időjárás, másokat más tényezők. Így programváltozás nem

kizárható. 

Több mint  fa lmászás

Egy hét -  egy keretmese 
Tavaly mágikus állatokat kutattunk. 

Vajon idén mit fogunk felfedezni?

Képességfejlesztés
A Hópárduc Fejlesztő Falmászáson túl

finommotorika és grafomotorika fejlesztése

kézművességgel,  szociális kompetencia 

fejlesztése élménypedagógiai játékokkal.

Délutáni extra program: 
A hét egyik délutánján külsős

élményprogramot tervezünk. 

Tervezett  nap irend

Jelentkezés: Az emailben megadott linken.



Oktatók  az  egyes  turnusokban :
Monkey Boulder
július  3-7.                  Bagdács Fruzsina, Lality Levente, Kiss Virág, Felhalmi Mónika
július 10-14.               Burai Orsolya, Felhalmi Mónika, Mervay Klára, Asbóth Hanna
július 17-21.               Lality Levente, Asbóth Hanna, Balázs András, Bagdács Fruzsina

Gravity Boulder
úlius 3-7.                    Bakó Lehel, Mervay Klára, Sándor Kata, Mráz Bori 
július 10-14.               Jacsó-Papp Dóra, Rozgonyi Emma, Sapka Bea, Sándor Kata

Fless! Boulder
július 17-21.               Hegedűs Kinga, Rozgonyi Emma, Burai Orsolya, Kiss Virág

BAB Boulder (Lurdy Ház)
július 17-21.              Bakó Lehel, Mervay Klára, Sapka Bea, Jacsó-Papp Dóra

Flow Boulder (11. ker.)
július 24-28.               Jacsó-Papp Dóra, Ozsvári Rozi, Sándor Kata, Sapka Bea

Ami  edd ig  még nem vo l t :
Szeretnénk még színesebbé tenni a gyerekek nyarát, ezért helyszíntől függően a hét egy napján a
következő programok egyikét biztosítjuk:

Monkey Boulder:            Laser Aréna
Gravity Boulder:             Vasarely Múzeum - múzeumpedagógiai foglalkozás 
Fless! Boulder:               Minipolisz
BAB és Flow Boulder:    Cyberjump

Élményszerűen ismertetjük meg a sziklamászás szépségeit
a gyerekekkel.  

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



.

Árak
Az 5 napos napközis tábor díja:

Gravity Boulder és
Flow Boulder terem:    80 000Ft

Monkey Boulder és
Fless! Boulder terem:   75 000Ft

napi legalább egyszeri Hópárduc Falmászást,
délután vezetett kiscsoportos foglalkozást,
a foglalkozásokon használt anyagköltséget,
napi 4x étkezést ,

terembelépőt, 
a sziklamászás transzportját, 
a sziklamászáshoz használt felszerelések díját,
és a biztosítóemberek költségét, 
táboros pólót,
heti egy extra élményprogramot

Az ár tartalmazza a 

       reggeli, tízórai gyümölcs, ebéd, uzsonna 

A testvér minden helyszín esetén 5000Ft
kedvezményt kap a normál árból

Mikor és hogyan tudom befizetni a tábort?

A tavaszi szünet után levelet kapsz a tábor 
 befizetéséről, így egy linken keresztül az OTP
Simple felületén tudod a díjat rendezni.

A jelentkezésetek a befizetést követően válik
érvényessé.

Nagyon szuper volt a tábor, és amit
én láttam és hallottam belőle az

alapján is csak szuperlatívuszokban
tudok róla beszélni!

 
egy résztvevő gyermek édesanyja

A tábor lemondásának feltételei:

A tábor megkezdése előtt legalább 1 hónappal a tábor
díjának 75%-át utaljuk vissza.

A tábor megkezdése előtt két héttel a tábor díjának az
50%-át utaljuk vissza.

A tábor megkezdése előtt 1 héten belül csak orvosi
igazolással tudjuk a tábor díjának az 50%-át
visszautalni.

Hogyan tudok jelentkezni?
Kattints az emailben megadott linkre.


