Biblia tábor
2018. június 25. - 2018. június 30.
Táborvezető: Szabados Márk
Korosztály: 7-14
Szeretsz hősökről hősi történeteket hallani? Szeretnéd kipróbálni, eljátszani, megtudni mi
jellemzi a hősöket? A Biblia táborban van a helyed! Egyszerű emberek, de nagy tetteket
hajtottak végre. Ha meg akarod tudni, hogyan lehetsz hős, akkor gyere el táborunkba, ahol „ezt
érezni és látni is fogod”. Lesz Dicséret, Biblia foglalkozás, meg Biblia, meg Biblia…

M&M tábor
2018. július 02. - 2018. július 07.
Táborvezető: Bódi László
Korosztály: 7-14
Te is akartál tűzoltó lenni és katona, vagy vadakat terelő juhász? Akkor készülj, mert
táborunkban több lábon kell állnod: csapatoddal minden nap más mesterség kihívásával kell
szembenézned. Legyél kreatív ezermester! Kóstolj bele a mentősök, tűzoltók, s rendőrök
világába. Barkácsolj s meglátod, hogy lesz fából vaskarika. Tábori helyeket hirdetünk meg az
alábbi szakmákban: tekeres híradósa, tábori konyhafőnök, dekor-művész, de lehetsz
lakberendező is. Vajon talpon tudsz maradni egy nap kihívásai, kalandos vetélkedői után, hogy
elnyerhesd a „Minden Mesterség Mestere (M&M) díját, és ezzel segítsd csapatodat győzelemre
az Ezermester kitüntetésért?

Túlélő tábor
2018. július 09. - 2018. július 14.
Táborvezető: Makkai Ferenc
Korosztály: 11-15
Tekeresi táborunkban idén is túlélő szemináriumra várjuk a bátor jelentkezőket. Táborunk a
kihívás helye, ahol kipróbálhatod ügyességedet, akaraterődet. Különböző próbák segítségével
megtanulhatod a túlélés technikáit, versenyezhetsz egyéni és csapat feladatokban.
Programjainkban megtalálhatod a vasmenést, éjszakai sátrazást, számháborút, Tekeres Games
játékot, lövészversenyen is részt vehetsz, este pedig őrködhetsz fölöttünk!
Várunk Akadémiánkra „szerfeletten”

Csodálatos Kiskaland-busz tábor
2018. július 16. - 2018. július 21.
Táborvezető: Makkai Ferenc
Korosztály: 7-10
Kedves Táborozók! Stop! Öveket becsatolni, mert indul a kalandozás! Stop! Készüljetek a
legjobbakra! Stop! Az űrből érkezem, hogy veletek táborozzak! Stop! Nyomozunk, felfedezünk,
hogy az igazságra fény derítsünk! Stop! Üzenet aláírása: Miss Mitzi! Stop!

Sok izgalomban lesz része annak, aki elfogadja Miss Mitzi meghívását a Kiskaland-busz
táborba. Nálunk minden rejtélynek utána kell járnod, mert tekeresen mindig pontot teszünk az
„i”-re. Lesz számháború, tábori őrség, vetélkedők, és sok-sok csapatjáték.
Várunk téged nagy izgalommal!

CATANj rá! Tábor
2018. július 23. - 2018. július 28.
Táborvezető: Bódi László
Korosztály: 7-14
Nem vagy az, kit a Nap aszal, s csak fagylalt nyal, vagy délben a paplan takar, töltsd a nyarad
CATAN-nal! Hat csapat apraja nagyja egy nagy asztalt terepbe rak, majd araszolva halad a
nagy kalandba. Lesz fakard, alantas alakkal harc, hogy a baka tanya fala maszlag maradjon.
Piacon a csapat adhat, kaphat, aszalt alma, gall jak bak, vakarcs malac, zabkazal abrak adja a
pazar portékát.
A célt hamar akard, a helyi hatalmat minden lak, barlang, patak, farakat felett, ha a nagy
csavar alaptalanul abajgat, meg sem zavar, csak kacagsz! CATAN-on van Balaton, fapados
hajót kaphat, kinek adatlapja tartalmazza: alkalmas arra. Kalap Kit-Kat laktat győztes hasat,
azoknak kik kaptatnak a csúcsra.

Sport tábor
2018. július 30. - 2018. augusztus 04.
Táborvezető: Turóczi Gábor
Korosztály: 7-14
Szeretsz mozogni, sportolni, versenyezni? Szereted a kihívásokat, nem ijedsz meg az
erőpróbáktól? Hajlandó vagy próbára tenni az ügyességedet, kitartásodat? Szívesen kipróbálod
magad egyéni és csapatversenyekben? Tudsz együtt küzdeni a közös célokért, képes vagy a
csapattársakkal együttműködni, sikert és kudarcot közösen elhordozni? Ha mindezekre IGEN a
válaszod, és emellett szeretnél egy vidám, aktív, mozgalmas hetet eltölteni az Alsótekeresi
Gyermektáborban, ne tétovázz, mert ez a te táborod! Legyél Te is a csapatunk tagja, hogy
együtt megdöntsük a rekordokat, leküzdjük az akadályokat, és átvehessük a babérkoszorút,
amit azok kapnak, akik végigfutják az előttük lévő pályát!

Camp Military
2018. augusztus 06. - 2018. augusztus 11.
Táborvezető: Turóczi Gábor
Korosztály: 11-14
Stratégia, taktika, technika… Kiképzés… Közelharc, önvédelem… Katonás rend és fegyelem…
Határok feszegetése: erőnlét, állóképesség, kitartás, tűrőképesség… Katonai ismeretek…
Fegyverismeret… Elsősegély… Katasztrófavédelem…
Ha ezek közül bármelyik fölkelti az érdeklődésed, ha nem félsz a férfias – de teljesíthető –
kihívásoktól, ha kész vagy egyedül és csapatban a maximumot kihozni magadból, ha vagány
fiatal vagy, aki hajlandó kilépni a hétköznapok kényelmes rutinjából, és ha kész vagy egy hétre
eltenni az okostelefont, köztünk a helyed! Gyere, és légy részese egy új kalandnak, ismerd fel a

határaidat és lépj át azokon, hogy kipróbált, edzett fiatalként térj haza!
Mottó: Call of duty – Hív a kötelesség…

Virtuóz tábor
2018. augusztus 13. - 2018. augusztus 15.
Táborvezető: Szabados Márk
Korosztály: 7-14
Újra lehet jelentkezni a TekeresTalent színpadára a Virtuóz tábor keretein belül. Várjuk mind
azoknak a jelentkezését, akik szeretnek énekelni, táncolni, színészkedni, zenélni, melyben
mindenki kipróbálhatja magát és megtudhatja milyen tálentumok vannak bennük. Tudjátok,
tehetsége mindenkinek van, de nem mindegy mire használod! Hiszen a tehetség a tiéd, a
dicsőség Istené!!
Persze lesz dicséret, ige, ima, sport, vetélkedő, színház, mind Isten dicsőségére! Várjuk a
jelentkezőket!

Részvételi díj
2018-ben a megszokott tábori turnusok 5 éjszaka 6 naposak, és hétfőtől szombatig tartanak,
amelyekre a részvételi díj 32 000 Ft.

Kedvezmények
•

testvérkedvezmény: Ha egy családból több gyermek is részt vesz valamelyik táborban,
akkor gyermekenként egyszeri, 3000 Ft-os kedvezményt tudunk biztosítani.

•

‘második tábor’ kedvezmény: Egy gyermek második táborának díjából 3000 Ft
kedvezményt adunk. Ez a két kedvezmény nem vonható össze!

•

utazási kedvezmény: Ha valaki nem kíván élni a Bp. - Alsótekeres - Bp. szervezett
buszúttal, akkor a tábor díjából 3000 Ft kedvezményt biztosítunk.

Jelentkezés
A tábor díja befizethető a jelentkezést megerősítő e-mail megérkezése után a levélben
található információk alapján a tábor előtt legkésőbb 2 héttel
•

készpénzben a Hit Parkban istentiszteletek előtt

•

SZÉP kártyával a Hit Parkban istentiszteletek előtt

•

átutalással.

Fizetési információk
A regisztrációt követően kapcsolattartóink visszaigazoló e-mailt küldenek arról, hogy - a tábor
befogadóképessége alapján - a gyermeket tudjuk-e fogadni a táborban, továbbá a tábor díjáról
és a befizetési információkról. A jelentkezők nagy száma miatt ez akár napokat, illetve a

jelentkezés elején akár heteket is igénybe vehet.
Tábor vagy adatok módosítása esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a táborok
szervezőkkel, nem szükséges az új regisztráció.
A jelentkezéssel automatikusan elfogadod az adatvédelmi szabályzatot, a tábor házirendjének
betartását, illetve hogy a gyermeked tábori fotón/videófevételen szerepelhet, amely válogatás
után felekrülhet a tábor médiafelületeire.

Indulás - érkezés
• Gyülekező: hétfő 8:30-tól a Hit Parkban, a Labdacsarnok előtti árnyékolónál. Kérjük,
hogy gyermek(ek)et egy nagykorú kísérő (hozzátartozó vagy megbízott) adja át a
gyülekezőnél jelenlevő Szervezőnek.
•

Indulási idő: 9:30.

• Érkezési idő: szombaton 13 óra körül a Hit Parkba.
Az egyénileg utazókat kérjük, hogy első nap 11.00 óra körül érkezzenek, utolsó nap pedig
(szombaton) 10.00 óráig hagyják el a tábort. Kérjük, hogy az utazás módját legkésőbb a tábor
kezdete előtt egy héttel véglegesítsétek az Alsótekeresi pultnál vagy e-mailben.

Egészségügyi ellátás
A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. Erről a kiadott
nyomtatványon kell nyilatkozni és induláskor leadni. A táborban megoldott az orvosi ellátás. A
regisztrációkor kötelező a TAJ szám megadása, enélkül a gyermek sem személyesen,
sem interneten keresztül nem regisztrálható.

Étkezés
Naponta négyszer biztosítunk bőséges étkezést (meleg ebéd és vacsora). A tábori büfében
naponta egy alkalommal a gyerekek vásárolhatnak maguknak nasit. A gyerekeknek
folyamatosan, az udvari programok alatt is biztosítunk innivalót.

Telefonhasználat
A gyerekek számára csak indokolt esetben tudunk telefonálási lehetőséget biztosítani 14.00 –
15.00 óra között. Kérjük, hogy a táborozó gyermekeddel történő telefon beszélgetést ebben az
időszakban intézd.
A táborban gazdag programkínálatot nyújtunk a táborozóknak, a pihenő idő alatt pedig
szeretnénk, ha a gyermekek pihennének, illetve az egymással való kapcsolatot erősítenék.
Ezért, amennyiben a fent leírt időponton kívül - a tábor programjához nem illeszkedő módon egy gyermek mobiltelefont használ, akkor a telefont a táborvezető irodájában kell hagynia
(amit a kapcsolattartás idejére visszakap).
A tábor elérhető a ... számon.

Amire feltétlenül szükség lesz:
•

Biblia, füzet, tolltartó

•

Ágynemű (lepedő, paplanhuzat és párnahuzat)

•

Kényelmes, sportos ruházat, esőkabát

•

Egyéni tisztálkodószer

•

Fürdőruha (lányoknak lehetőleg egyrészes)

•

Zsebpénz (kb. 2500 Ft)

•

Zseblámpa, elem

Javasoljuk, hogy ne hozzatok magatokkal értékes tárgyakat (pl. MP3, PSP, tablet, stb.), mert
ezekért nem tudunk felelősséget vállalni.

