
HUNCUTKA 
mesetábor 

2018. június 18-22. 
 

Ízelítő a programokból: 

 

A Mátyás király emlékév alkalmából 
reneszánsz játszóház, 

barangolás a mesék birodalmában, 
mesék feldolgozása, bábkészítés, 
meseillusztráció, mesevetélkedő. 

 
Játék a Gyermekotthon és 
a Kossuth tér parkjában. 

Pólónyomdázás, 
vetélkedők, ügyességi játékok, 

úszás a Tanuszodában, mini diszkó, süti parti. 
 
 

Tábori kirándulás: 
Veszprémi Állatkert 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KORONG MATYI 

kézműves tábor 

2018. június 25–29. 
 

Ízelítő a programokból: 

 

Kézműves foglalkozások 
 

Korongozás, nemezelés, gyöngyfűzés 
díszdoboz készítése, aszfalt rajzverseny. 

 

Népi játékok, énektanulás, pólófestés, 
úszás a tanuszodában, játék, 

táborzárás süti partival. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tábori kirándulás: 

Piliscsévi Játékpark 
 

A programtervezet időjárás függő,  
rossz idő esetén a napi programok 

változhatnak. 

 

 

Veszprémi Állatkert 

 

A Veszprémi Állatkert csodá-

latos környezetben várja lá-

togatóit. Az egész napos séta 

kellemes kikapcsolódást 

nyújt a táborozóknak. Felfe-

dezhetik az állatok csodálatos 

világát, találkozhatnak ked-

venceikkel. A séta során az 

állatkert Dínó parkjába is ellátogatunk, ahol 50 

életnagyságú dinoszaurusz szoborral ismerked-

hetnek meg a gyerekek. 

 

Piliscsévi Játékpark 

 
Piliscsév a Pilis hegy déli lejtőjén elhelyezkedő 

zsákfalu - Budapesttől kb. harminc km-re, annak 

minden jó tulajdonságával! A Piliscsévi Játékpark-

ból a hegyek szinte karnyújtásnyira vannak, a le-

vegő tiszta, nincs autóforgalom, és az egyetlen 

"zajforrás" csak a gyerekek zsivaja... 

A Piliscsévi Játékpark a Kováts család, családi vál-

lalkozásaként működik, és a hely kínálta nyári tá-

boroztatásokból nőtte ki magát az egyre növekvő 

érdeklődés hatására. 

Lajos bácsi és Ági néni nem csak hogy pedagógu-

sok, de fazekas népi iparművészek is, és szinte 

utánozhatatlanul értik és érzik a gyerekek világát.  

Program: kisvonatozás, titokszoba (fizikai kísérle-

tek) agyagozás, vattacukor készítés, állatsimogató 



Gyermektáborainkról 
 5 napos turnusok 

 sok játék, szórakozás, kirándulás 

 gyermekcentrikus csoportvezetők 

 napi két étkezés  
(ebéd és uzsonna) 

 
 

Ami a táborba szükséges: 

 Hátizsák 

 Réteges öltözködés 

 Esőkabát 

 Zsebpénz 

 Innivaló 

 Üzenő füzet 

 Úszófelszerelés 
 
 
Táborvezetők: 

 Kiss Irén 

 Nádiné Bachmajer Tímea 

 Nagy Györgyné 
 
Jelentkezési korhatár: 6 - 12 évesek 
Részvételi díj: 8.500Ft / tábor 
Előleg: 3.000 Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A táborokba  
2018. április 25-től lehet jelentkezni az előleg 

befizetésével. 
 

Nyitva tartás: 
Hétfő-péntek: 8.00 – 20.00 

Szombat: 8.00 – 12.00, ill. rendezvények szerint 
Vasárnap: Rendezvények szerint 

 
Nyári nyitva tartás: 

2018. július 1. és augusztus 31. között  
hétfőnként zárva 

 
Bicskei Egységes Művelődési Központ  

és Könyvtár 
Petőfi Művelődési Központ 

 
2060 Bicske, Kossuth tér 20.  

T: 22/951-299;  
Mobil: 06 20 430 7770 

e-mail: szervezes@bicskemuvhaz.hu 
 

www.bicskemuvhaz.hu 
 
 
Hová menjünk? 
Mit nézzünk meg? 
Mit csináljunk? 

 

Utánam 

srácok! 
 

 
 

Utánam 

lányok! 

mailto:szervezes@bicskemuvhaz.hu
http://www.bicskemuvhaz.hu/

