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Magyar nyelvi foglalkoztató tábor 

Szabadidős programok, nyelvtanulás külföldi és magyar fiataloknak 

 

 

Tisztelt Szülık! Kedves Táborozó!  
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) nyári anyanyelvi tábort szervez 

olyan külföldi és magyarországi 10−20 éves fiatalok számára, akik fejleszteni 

szeretnék magyar nyelvi tudásukat. 

 

Táborunk Balatonalmádiban, a Balaton északi-keleti partján található. A város 

központjától 2 percre, 1 hektáros, parkos területen fekszik, amely ideális 

helyszín táborozó gyerekek számára. 

A közelben található: bobpálya, uszoda, kalandpark, kilátók; bolt 200 m-en, 

strand 1000 m-en belül. 

 
A tábor címe: Józsefvárosi Gyermektábor − Balatonalmádi, Tábor u. 1. 

A tábor idıpontja: 2012. július 21-tıl 27-ig 

A tábor honlapja: http://jogyerm.uw.hu/kapcsi/index.php 

Táborvezetı: Sebestyén−Tóth Orsolya 

E-mail: toth.orsolya-nyelv.hu 

Mobil: +36-20/9261-085 

 
Szervezık: 

� Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 

� Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 

� angolul, olaszul és németül beszélı csoportvezetık 

 

Programok: 
� életkorhoz és nyelvtudáshoz igazított nyelvi foglalkozások 

� a magyar nyelvi ismeretek és az általános kommunikációs készség 

fejlesztése 

� a magyar kultúra élményközpontú megismertetése 

� strand, kalandpark, bobozás, kirándulás, kézmőves foglalkozások 

 
Szállás és ellátás: 

- szállás 2-4-5-6 ágyas szobákban, fürdıszobás faházakban 

- ágynemőt biztosítunk 

- napi háromszori étkezés helyben, a tábor éttermében 
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- tábortőzrakásra van lehetıség 
 

Felszereltség: 
- fedett étkezı, terasz, büfé és konyha 

- fedett társalgó (rossz idı esetén) 

- sportolási lehetıség multifunkcionális gumipályán: foci, ping-pong, kosár-, 

tollas- és röplabda 

- az intézmény a szükséges közmővekkel rendelkezik 

 

Részvételi feltételek:  
� alsó korhatár: 10 év 

� 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás megfelelı egészségi állapotról 

� aláírt szülıi nyilatkozat 

� befizetett tábordíj 

 

A tábor díja: 
� a tábor részvételi díja: 59.000 Ft/fı 

� Ha testvérekkel, barátokkal vagy csoportosan érkeznek, a részvételi 

díjból személyenként 5.000 Ft kedvezményt biztosítunk. (A részvételi díj 

az oda- és visszautazás költségeit nem tartalmazza.) 

 
A fizetés módja: 
Elılegként 20.000 Ft fizetendı, a fennmaradó rész a helyszínen készpénzben. 

Név: Inter Nonprofit Kft. 

Számlaszám (Magyarországról való utaláshoz): 11714006-20369044 

IBAN-számlaszám (külföldi utaláshoz): HU14117140062036904400000000 

Swift-kód: OTPVHUHB 

Közlemény: nyári tábor 

 
Jelentkezési határidı: 2012. július 10. 
 
Érkezés: találkozó a táborban a turnus elsı napján 9.00–10.00 között.  

Hazaindulás: a turnus utolsó napján 13.00-ig. 

 

Látogatás: 
A szülık természetesen bármikor meglátogathatják a táborozó gyerekeket, de 

egész napos felügyeletre, itt tartózkodásra, itt alvásra nincsen mód, elsısorban 

a gyerekek szabad táborozása miatt. 
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További tájékoztatás:  
- A tábor ideje alatt napi 24 órás felügyeletet biztosítunk. 

- A részvételi díj a strandbelépıt és a buszjegyeket tartalmazza. 

- A táborozáshoz feltétlenül szükség van legalább az egyik szülı telefonos 
elérhetıségére.  

- Orvosi ellátást a balatonalmádi háziorvos biztosít. A táborozás megkezdése 

elıtt feltétlenül szükséges beszerezni a háziorvosi igazolást arról, hogy a 

táborozó közösségbe mehet.  

- A táborban való részvétel visszamondására az indulás elıtti három napon már 

nincs lehetıség, elıtte is csak rendkívüli esetben tudjuk elfogadni a 

távolmaradást.  

- Nem javasoljuk, hogy nagyobb értékő tárgyakat (értékes mobiltelefon, ékszer, 

nagy összegő készpénz stb.) hozzanak magukkal a gyerekek, ezekért felelısséget 

nem tudunk vállalni.  

- Korábbi táborunkból életképeket találhat az alábbi linken:  

http://www.e-nyelv.hu/2010-08-29/anyanyelvi-tabor-balatonalmadiban-2010-

julius-31-augusztus-6/ 

- Táborunkat megfelelı számú jelentkezı esetén indítjuk. A változtatás jogát 

fenntartjuk. 

 
Kérdéseivel kapcsolatban keressen bennünket bizalommal!  

 

 
Jó táborozást kíván a MANYSZI! ☺ 

 

 

Balatonalmádi, 2012. február 1.        

 

                

    Sebestyén−Tóth Orsolya 

    MANYSZI 

   táborvezetı 

 
 


