
07.02-06. Nyári Napközis és Faluvédő Tábor

07.16-20. és 07.23-27. Napközis Karate tábor 07.16-20. és 08.06-10. Úszótábor

07.30-08.05. Focitábor

07.09-13. és 08.06-10. Görkorcsolya - görhoki nyári sporttábor

06.25-29. Médiatábor 

2018. június-augusztus
Nyári táborok Bordányban

08.06-10. Kincskereső tábor (hittantábor)

szerepel egy vadnyugati város meglátogatása is.
Korosztály: 12-18 év közötti fiúk, lányok, maximum 10 fő
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő, amely tartalmazza a napi kétszeri étkezést
Információ és jelenkezés: Jelentkezni a Faluházban, érdeklődni pedig 
Gyuris Jánosnál a Faluház emeletén lehet.

Leírás: A KUSZA a Faluházzal közösen szervezi meg Nyári Napközis és Faluvédő Táborát 2018-ban is.
Korosztály: 1. osztályba beiratkozott - 5. osztályt végzett gyerekek.      Maximum 40 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő                              Információ és jelenkezés: a Faluház ügyfélpultjánál

Leírás: A gyermekek megismerkedhetnek a Kyokushin karate 
alapjaival. Karate múlt nem feltétel! 
Korosztály: 6-12 éves korig (Minimum 12 fő részvétele estén 
indul.)                           Részvételi díj: 13.500 Ft/fő
Információ és jelentkezés: Süveges Tamás a 06 30/356-3135-as 
számon vagy a bukereikondojo@gmail.com-on

Leírás: Az úszást oktatja Kiss Csaba úszásoktató.
Korosztály: Leendő 1. osztályostól a 8. osztályos 
diákig.                 Részvételi díj: 12.000 Ft/fő/hét
Információ és jelentkezés: Érdeklődni Kiss 
Csabánál lehet a 0630/401-0713-as telefonszámon.  
Jelentkezni a Faluház információs pultjánál lehet.

Leírás: A Viking Korisuli csapata görkoris sporttábort szervez Bordányban. Napi 2x görkorcsolya, napi 2x étkezés 
(ebéd+uzsonna), roller, foci, kosár, filmvetítés.     Korosztály: 4 éves  kortól kezdő és haladó szinten
Részvételi díj:  9.000 Ft/fő/hét vagy 2500/Ft/fő/nap             Információ és jelentkezés: Jelentkezni a Faluház információs 
pultjánál, érdeklődni Lavner Endre okleveles gör- és jégkorcsolya edzőnél a 06 20/555-3333-as telefonszámon.

08.21-24. Kuckoló Tábor
Leírás: A számítógépes és PlayStation játékok mellett 
számos szabadidős tevékenység vár a tábor lakóira.
Korosztály: 10 éves kortól     Részvételi díj:  6.800 Ft/fő, 
mely tartalmazza az ebédet és az uzsonnát (4napos)
Információ és jelentkezés: Jelentkezni a Faluház 
információs pultjánál lehet, ahol további, bővebb 
információ is kérhető.

Leírás: A tábort általános iskolás hittanosainak szervezi a bordányi plébánia, maximum 30 főre.    
Korosztály: 1.-8. osztályos gyerekek           Részvételi díj: 8.000 Ft, amely magában foglalja az étkezési költségeket.
Információ és jelentkezés: Tájékoztatás Gábor Tamás hittanártól (06 30/479-9840) és Bálintné Gyuris Ágnestől 
(06 30/907-3654 ) kérhető. Jelentkezés 2017. július 1-ig 3000 Ft előleg befizetésével lehetséges.

Leírás: A foci mellett számos szabadidős program is várja majd 
a táborlakókat. Hétfőtől csütörtökig Bordányban, péntektől 
vasárnapig pedig Zánkán fog zajlani a tábor.
Korosztály: fiúk 7-19 éves korig
Részvételi díj: Hétfőtől csütörtökig 7.000 Ft, hétfőtől 
vasárnapig 18.000 Ft. Bordányban a napi kétszeri étkezés, 
Zánkán pedig a teljes ellátás biztosított.
Információ és jelentkezés: Jelentkezni a Faluház információs 
pultjánál, érdeklődni Kiss-Patik Péternél a 06 30/747-2068-as 
telefonszámon lehet.

Leírás: Többek között a programban

07.30-08.03. Divattábor
Leírás: Ötletes és praktikus tárgyakat, kiegészítőket lehet 
készíteni és mellette még lehetőség nyílik betekinteni 
egy szegedi menyasszonyi ruhaszalon műhelyébe is.
Korosztály: 10 éves kortól (maximum 15 fő)    
Részvételi díj:  12.000 Ft/fő, amely az összes költséget 
tartalmazza
Táborvezetők: Ecker Szilvia és Kálmán Kamilla
Információ és jelentkezés: Jelentkezni a részvételi díj 
befizetésével lehet a Faluház ügyfélpultjánál.

08.27-31. Kézműves Tábor
Leírás: A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akik 
szívesen dolgoznak papírral, fonallal, textillel, 
érdeklődnek a különféle technikák iránt.
Korosztály: 1.-8. osztályos gyerekek
Részvételi díj:  8.500 Ft/fő
Információ és jelentkezés: Jelentkezni a Faluház infor-
mációs pultjánál lehet, ahol bővebb információ is kérhető.


