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Kedves Szülők! 
Nagyon nehéz kiigazodni a nyári táborok rengetegében.  

Az alábbiakban az Életre hangolva táborról szeretnénk részletes tájékoztatást adni. 

Fontos számunkra, hogy a lehető legteljesebb körű információval szolgáljunk ahhoz, 

hogy a gyermeked számára a legmegfelelőbb nyári tábort tudd kiválasztani. 

A táboroztatás során biztosan közelebb fogunk egymáshoz kerülni, ezért szeretnénk 

javasolni, hogy tegeződjünk 😊 

Ha időd engedi, bármikor csatlakozhatsz hozzánk a tábor ideje alatt egy kis közös 

játékra. Foglalkozásaink nyitottak a szülők számára. Létrehozunk egy zárt Facebook 

csoportot és minden nap felteszünk képeket, infókat, hogy kicsit beleláss a tábori 

életünkbe és nyugodtan tudd végezni a dolgodat. 

 

Miről szól a tábor? - a tábor szakmai tartalma 
Majd megtanulják. Nem oldhatod meg helyettük – halljuk gyakran, ha szülők 

panaszkodnak egymásnak óvodai-iskolai konfliktusok kapcsán. 

Na de kitől tanulják meg, és mit tanulnak meg? Hosszú tanulási folyamat 

eredménye, hogy jól tudjunk együtt lenni egymással, közösségben. A tanulási 

folyamat során pedig a konfliktusok elkerülhetetlenek, azonban az, hogy 

milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek 

viselkedésétől és reakciómódjától.  

Mivel mindenki másképp éli meg ugyanazt a helyzetet, nem létezik abszolút 

igazság, illetve ha mégis, akkor a konfliktus résztvevői sokszor nem abban találnak 

nyugalmat, hanem abban, ha megértik saját érzelmeiket, reakcióikat, és képessé 

válnak befogadni a másik fél szempontjait is.   

 

Alternatív konfliktuskezelési és oktatási módszereink alapján, számos intézményben 

futó, óvodai és iskolai agressziókezelő programjainkban erős közösségek 

teremtéséért dolgozunk, ahol a helyreállító, együttműködő szellemiség teszi jobbá a 

gyerekek és a pedagógusok mindennapjait. A nagy érdeklődésre való való tekintettel 

most napközis nyári táborban adjuk át 8-12 éves gyerekeknek a legfontosabb 

konfliktuskezelési és együttműködési készségeket, amelyek könnyebbé teszik a 

mindennapokat, jobbá a társas kapcsolataikat. A kapcsolódás és a valahová 

tartozás érzése erős védőfaktor a nehéz társas helyzetekben. 

 

Ötnapos táborunkban a gyerekek saját élményű játékokon keresztül megtanulják: 

 hogyan lehet kiaknázni a közösségben rejlő erőforrásokat,  

 hogyan fordítható a konfliktus egy jobb együttműködés kialakítására, 

 milyen konfliktuskezelési stílusok és eszközök állnak a rendelkezésükre, 

amelyek segítségével valódi, közös megoldásokat találhatnak, az egyéni 

érzések és nézőpontok figyelembe vételével. 

 

Módszerek, amelyekkel dolgozunk: 

 a bevonáson, részvételen, érzelmi szükségleteken alapuló resztoratív 

gyakorlatok 
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 a mediáció eszköztára: kérdezéstechnika, tárgyalástechnika, egyéni érdekek és 

szüségletek 

 drámapedagógia 

 aktív részvételen és tapasztalati tanuláson alapuló tréningmódszerek 

 

Kik lesznek a gyerekekkel? – pedagógusaink, trénereink  
Szervezetünk 22 éve foglalkozik alternatív konfliktuskezeléssel. Trénereink, akik 

jórészt pedagógusok is, a mediáció, a resztoratív gyakorlatok, a közösségi tervezés és 

az inkluzív oktatás gyakorló szakemberei. Ők vezetik a foglalkozásokat és a játékokat. 

A gyerekcsoporttal mindig két szakember dolgozik, akik figyelnek a gyerekek 

egyéni szükségleteire, a motivációjuk fenntartására. 

 

 
 

Hol leszünk? - a tábor helyszíne  
ODU Közösségi Tér, 1122, Krisztina körút 15. http://odubuda.hu/ 

 

A beltéri foglalkozásokhoz tágas, világos, de beárnyékolható nagyterem áll a 

rendelkezésünkre. A szabadtéren is megtartható foglalkozások helyszíne a nagy 

terasz. A Vérmező 3 perc sétával érhető el, ami a szabadtéri, mozgásos játékokhoz jó 

terep lesz nekünk.  
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Mikor lesznek a turnusok? 
Az alábbi időpontokban jöhetnek a gyerekek a táborba:  

 július 2-6. 

 augusztus 13-17. 

 

Mit fogunk enni és inni? – az étkezések 
Tízóraira és az uzsonnára gyümölcsöt vagy más egészséges harapnivalót eszünk, a 

meleg ebédet házhoz hozzák nekünk. Vizet, gyümölcsteát és limonádét fogunk inni. 

Jó időben a teraszon terítünk.  

A speciális étkezési igényeket is ki tudjuk elégíteni (lisztérzékenység, diabétesz, 

tejérzékenység, vegetáriánus stb.).   Erről a jelentkezési lapon külön kérdést teszünk 

fel neked.  

 

Mit fogunk csinálni nap mint nap? – a foglalkozások 

A tábor napirendje ilyen lesz: 

08:00 – 09.00        Érkezés, szabad játék, reggeli kihívás  

09:00 - 09.30        Tízórai 

09:30 – 09:50        Napindító kör, ahol megbeszéljük, kivel mi történt, hogy érzi 

                              magát, mire vágyik, és mit fogunk csinálni a nap folyamán 

09:50 - 12:30         Foglalkozások (minden nap másik téma köré épülnek) 

12:30 - 13:30         Ebéd 

13:30 – 16.00         Foglalkozások 

16:00 – 16:30         Uzsonna 

16: 30 –17:00         Napi zárókör, szabad játék, majd hazaindulás 

 

A foglalkozások témái: 

 Mi abban a jó, ha valamit együtt csinálunk? 

 Összevesztünk. Hogy lehet jól kibékülni? És miért érdemes? 

 Dilit kapok tőled – hogy lehet sértés nélkül megmondani, ha valami nem 

tetszik 

 Megsértődtem. Hogy mondjam el, hogy megértsd? 

 Visszaütött. Verekedtünk. Most már baj van. De jó lett volna másképp csinálni. 

De hogyan? 

 

A foglalkozások során a mindennapi életből vett példákkal dolgozunk. Alkalmazott 

módszereink változatosak, alkalmazkodnak a gyerekek életkorához, hangulatához és 

a feldolgozandó témához. Lesznek: 

 kerekasztal beszélgetések  

 drámajáték  

 közös tervezés, kooperatív játékok 

 mediáció 

 resztoratív gyakorlatok 

 rajz és festés 
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 kézműves foglalkozások 

Az együttműködés szabályokat közösen alakítjuk ki. 

Minden nap lesz szabad játék, és legalább két órát töltünk a szabadban, 

mozgással.  

 

Mennyit kell fizetnem a táborért?  
A tábor ára 29 800 Ft/ fő.  

Az ár tartalmazza a foglalkozások és a szükséges anyagok árát, a pedagógusok 

díjazását, a helyiségbérletet, a teljes ellátást.  

Ha testvérek jönnek, testvérenként 10% kedvezményt adunk. 

Hogyan tudok jelentkezni? 
Jelentkezni az alábbi linken található jelentkezési lap kitöltésével tudsz: 

https://online-kerdoiv.com/index/view/hash/d5e312633a0dbd8e21974cf7c8fee737 
 

 
 

A részvételi díj 25%-nak (7.450 Ft) befizetésével tudjuk gyermeked számára a helyet 

fenntartni. A fennmaradó részvételi díjat legkésőbb a tábor kezdete előtt 10 nappal 

szükséges rendezni. 

Ha kéred, a részvételi díj fennmaradó 75%-os részének befizetésére részletfizetési 

lehetőséget biztosítunk számodra, maximum 2 részletben: 

átutalás: az előleg utalása után újabb 50% (14.900 Ft) átutalása a kiválasztott tábori 

turnus előtti 25. napig  

átutalás: az előleg utalása után újabb 25 % (7.450 Ft) átutalása a kiválasztott tábori 

turnus előtti 5. napig  

A számodra legkedvezőbb fizetési feltételekről a jelentkezési lapon tudsz nyilatkozni.  

 

Hogyan tudom lemondani a jelentkezést? 
Ha közbejön valami, az alábbi feltételekkel mondhatod le a tábori jelentkezést: 

 Ha több mint 25 naptári nappal a tábor előtt lemondod a jelentkezést, a 

befizetett foglalót maradéktalanul visszautaljuk 

 Ha 25 nappal a tábori hét előtt mondod le a tábort, a foglaló összegét, a 7.450 

Ft-ot kezelési költségként felszámítjuk, azaz nem utaljuk vissza.  

 Ha a tábor előtti 5. napon belül mondod le a részvételt, a teljes tábori díj 50 

%-áig utaljuk vissza a már befizetett összeget.  
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 A tábor napján történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll 

módunkban visszatéríteni. 

 

Mit kell tudnom még a táborral kapcsolatban? 
Felelősségbiztosítás 

Elsősorban a gyerekek, de mindannyiunk biztonsága érdekében a nyári táborra 

felelősségbiztosítást kötöttünk.  

Panaszkezelés 

Ha úgy érzed, nem azt kaptad, amit vártál, vagy a szolgáltatás bármely elemével nem 

vagy elégedett, panaszodat írásban juttatsd el György Andrea irodavezetőnknek a 

gyorgya@partnershungary.hu címre. Munkanapokon 24 órán belül írásban 

válaszolunk a panaszra és javaslatot teszünk annak orvoslására.  

Ha nem vagy elégedett a megoldási javaslattal, és ez személyes egyeztetésen sem 

sikerül, panaszod további kezelésére mediáción való részvételt ajánlunk. 

Adatvédelem 

A Te és gyermeked adatainak kezelését a törvényi előírásoknak megfeleleően kezelük, 

azokat harmadik félnek nem adjuk át. 

Szerződés 

Ha mellettünk, az Életre való tábor mellett döntesz, és kitöltöd a jelentkezési lapot, 

szerződést kötünk veled, melyben írásban, hivatalos formában is rögzítjük a 

megállapodásunk feltételeit, részleteit.  

 

Mit tegyek, ha további infóra van szükségem?  
Ha telefonálsz, vagy e-mailt küldesz, Bacsó Flóra válaszol a kérdéseidre: 

bacsof@partnershungary.hu  

06 20 448 3737 

Az alapítványunkról a www.partnershungary.hu honlapon olvashatsz bővebben. 

Reméljük, hogy találkozunk veled és gyermekeddel az Életre való táborban.  

 

Az alapítvány vezetői:  
 

Deák Éva 

ügyvezető igazgató 

deake@partnershungary.hu 
 

 
 

Ferenczi Andrea 

pénzügyi vezető 

ferenczia@partnershungary.hu 
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