
Boldogság-sziget nyári tábor 

tájékoztató 

 

Jelentkezés a táborba 

A táborba való jelentkezés kizárólag online, a www.esztyoga.hu oldalon lehetséges. A 
jelentkezésről e-mailben visszaigazolást küldünk. 

A jelentkezést 25.000 Ft előleg utalásával tudja véglegesíteni, melyet az OTP Bank Nyrt-nél vezetett  
11773384-01882632 számú számlaszámra kérünk teljesíteni. Az összeg beérkezésekor az előlegről 
e-mailben számlát küldünk. A számla kiállításához kérjük, hogy szíveskedjen megadni nevét és 
lakcímét! 

Testvéreknek kedvezményt biztosítunk, ennek mértéke a második gyermektől 5000 Ft/turnus (az 
első gyermek teljes árat fizet, a további gyermekek 5000 Ft-tal alacsonyabb árat). 

Változtatás, lemondás 

Ha bármilyen okból miatt mégsem áll módjukban jönni a táborba, akkor kettő lehetőséget tudunk 
felajánlani (indoklást, dokumentumot természetesen egyik esetben sem kérünk): 

 30 nappal a tábor megkezdése előtt lemondás esetén visszatérítjük a befizetett előleget. 
 30 napon belül lehetőséget biztosítunk, hogy díjmentesen másik tábor időpontra foglaljon át. 

Kérjük, hogy lemondási, átfoglalási igényét írásban szíveskedjen jelezni az elérhetőségeinken! 

Ellátás 

A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek, tízórai, ebéd és uzsonna. A kétfogásos 
meleg ebédet egy közeli étteremben fogyasztjuk el. Tízóraira és uzsonnára gyümölcsöt, előre 
csomagolt kekszféléket, péksüteményt stb. biztosítunk. 

Igény szerint speciális (vegán, gluténmentes, stb.) ebédet is tudunk biztosítani, melynek a felára 
5000 Ft/hét. 

Helyszín 

A tábor helyszíne egy, a Nyugati Pályaudvar közvetlen közelében található felújított, jóga és 
életmód stúdióként is működő lakás. A lakásban öltöző, mosdó áll a gyerekek rendelkezésére. A 
lakás klimatizált. A házban van lift.  

Hol találkozunk a tábori napok kezdetén és végén? 

A tábor első napján a tábor helyszínéül szolgáló lakásban találkozunk, 1055 Budapest, Nyugati tér 
9. 2. emelet 5/a ajtó alatt. (26-os kapucsengő.) A gyermekek nap végi átadása a szülőknek, illetve a 
többi napon a reggeli találkozó a ház előtt lesz, tekintettel a vírushelyzetre. 

Kérjük, hogy az első nap reggelén szíveskedjenek rendezni az előlegen felüli tábordíjat! 



Miket hozzanak magukkal a gyermekek, és mit ne hozzanak? 

Ami szükséges: a tábor programjaihoz illő kényelmes ruha és sportcipő, váltócipő, váltóruha nyári 
sapka, naptej. Esőkabát, pulóver, hosszú nadrág és zárt cipő rossz idő esetén, kis hátizsák, kulacs a 
kinti programokhoz. 

Kérjük viszont, hogy mobiltelefonjaikat, fényképezőgépeket és egyéb elektronikai eszközöket 
hagyják otthon, mind pedagógiai, mind értékmegőrzési okokból. Gyermekeiket a táborvezetők 
telefonszámán elérhetik, illetve a gyermekek is bármikor fel tudják a szülőket hívni, amennyiben ez 
szükséges. A nagyobb értékű tárgyak (mobiltelefon, fényképezőgép, stb.) megőrzéséért nem 
tudunk felelősséget vállalni! 

Ezen felül kérjük, hogy a gyerekek az első napon hozzák magukkal a kitöltött jelentkezési lapot! 

Hol tud minket, táborszervezőket elérni? 

 Mazsuné Kelemen Eszter: 06 20 230 4080  
 Fekete Adrienn: 06 30 655 1915 

Mindketten elérhetőek vagyunk a telefon mellett Viberen és Messengeren is. 

 


