
TÓPARTI KÉZMŰVES VAKÁCIÓ 

CSIPETNYI TERMÉSZETBÚVÁRKODÁSSAL 
 

6-14 éves korig Korosztály: 

 2019-ben (5 napos tábor)Turnusok:  

I.  (csütörtök - hétfő, 5 nap) jún 27-júl 1. 

II.  (vasárnap - csütörtök, 5 nap) augusztus 11-15. 

 

Helye  SZELIDI TÓ (6328 Szelid, Kastély u. 13. Lepke, Fecske Üdülők) :
 

A Szelidi tó természetvédelmi terület, kedvelt fürdőhely. Bács-Kiskun Megyében Kalocsától 20 a Dunától 4 km-re 

található. Budapesttől 110 km. Hangulatos, barátságos üdülőinkben általában gyermekprogramokat valósítunk meg. 

Az üdülők területén játszótér és közösségi helység is van. 
 

 6-8 ágyas komfortos (WC, mosdó, zuhanyzó) faházakban. Létszám: 20-30 fő/turnus Elhelyezés:
 

Korongok, szövőszék, kemence a tábor helyszínén. Környékbeli szakemberek tartják a foglalkozásokat. 
 

Program 
 

1. nap:  

de:   Érkezés, szálláshely elfoglalása.  

du:  Strandolás, fürdőzés, játék,  

Kézműves foglalkozás: pólófestés  

(1500Ft/póló, vagy hozott világos pólóra).  

este:   Tábortűz, ismerkedési buli.  
 

2. nap: 

de: Kézműves foglalkozás: gyöngyművészet 

Strandolás és óriáscsúszdázás (vagy vizibicikli) 

du:  Lovaskocsis kirándulás a Bévárdi-tanyára, 

ismerkedés a tanyasi állatokkal, birkafejés, 

nyájterelés, sajtkóstolás, nyúl-simogatás 

este:  Izgalmas hagyományőrző éjjeli túra (fakultatív) 
 

3. nap: 

de:   Vizi versenyek I. forduló – küzdelem a „Szelidi 

Kacsák 2019.” címért – vízi versenyek: 

csónakhúzás kötéllel, gumimatracos 

úszóverseny, óriás(röp)labdázás a vízben, 

vízhordó verseny! 

du: Kézműves foglalkozás:  

kalocsai festés (hazavihető tányérra, csuporra) 

Sport: Ping-pong, foci, tollas. 

este:  Szelidi-tó és környéke – diaképes „virtuális 

kirándulás” a környék csodálatos élővilágában 

(rovarok, növények, hüllők, madarak, emlősök), 

állat-, madárhang felismerő játék. 
 

4. nap: 

reggel: Hajnali kelőknek madárles ornitológus vezetésével 

(fakultatív) 

de: Kenyérsütés kemencében, tésztadagasztás, 

kolbászos/sajtos buci kóstoló. Kemencében sült 

lángos tejföllel.   

Fürdés, vízi labda-játékok. 

du: Fazekas foglalkozás: korongozás, agyagszobrászat  

este: Vidám búcsúztató est – Fáklyás-holdfényes 

fürdőzéssel (időjárástól függően) 

  5. nap:

de: Lovaskocsis kirándulás Bakodpusztára: a 100 lovas 

istálló és a szürkemarha csorda megtekintése, 

lovasbemutató (puszta hetes, kocsi hajtás, lóidomítás, 

lovas fogócska, 

ostorcsattogtatás), 

szamaragolás, 

állatsimogatás. 

Lovaglás (igény 

szerint) 

13:00: 13:00 ebéd, 

eredményhirdetés,  

jutalmak, 

oklevelek 

kiosztása, szülők 

várása 

 

A tábor díja: 41.800 Ft/öt nap/fő 

amely összeg az oda-vissza utazást kivéve minden költséget tartalmaz (szállás, napi négyszeri étkezés, tanárok, 

programok stb.) Utazás egyénileg (a busszal érkezőket egyeztetés szerint a buszmegállóban tudjuk fogadni).  

Tanáraink főiskolát, egyetemet végzett, táborozásban jártas munkatársaink. Naptejet és elemlámpát valamin fehér 

sapkát, kulacsot lehetőleg minden gyermek hozzon magával. Az egészségügyi nyilatkozatot kérjük a helyszínen 

kitölteni (nyomtatványt biztosítjuk). Kérjük, hozzák magukkal a TAJ kártya fénymásolatát! 

: 1000Ft/gyermek.  2000Ft/gyermek.  Testvér kedvezmény Három testvértől:

: 3-5 fő: 1000Ft/gyermek, 5 fő felett: 2000Ft/gyermek Csoport kedvezmény

 Szelidi-tavas ajándékpóló  Barát kedvezmény:

(Egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe) 

 Lepke Oktatóközpont Szelidi-tó és a Szekundum Kft  Szervezők:

 Nemeskéri Pál (tel: 06 20 919-3518, szekundum@muskatli.hu) Jelentkezés:

 A jelentkezés folyamatos, minden gyermeket szeretettel várunk! WWW.SZEKUNDUM.HU 


