
SAKKTÁBOR 
Szervező: Hidegh Gábor (Adószám :68676874-1-25 ,Nyt szám: 52088465) 

Célja: A nyári szünidő alatt is formában tartsa a gyerekeket az őszi erőpróbákra és szakkörökre. 

Nagyobb témakörök áttekintésére is lehetőség nyílik egy-egy sakktréningen. Játékok és történetek 

megismerése szórakoztató feladatokkal. A kezdő gyermekek is elsajátíthatják a játék alapjait.  A 

szellemi tevékenységek mellett fontosnak tartjuk a fizikai tevékenységeket is. Ezért az agytréningeken 

és képességfejlesztéseken túl, lehetőséget biztosítunk a mozgásos játékokra is a szabad levegőn. Az 

utolsó, pénteki napon egy Sakktábori verseny kerül megrendezésre, amely jó lehetőség lehet a 

gyermekeknek, hogy kipróbálhassák a sakkversenyek világát.  

Oktató: Hidegh Gábor EV (Okleveles sakkoktató) 

Dolgozók  

• Hidegh Lajosné : Óvodapedagógus 

• Tábori kisegítők (létszámtól függően többen) 

Helyszín:  

• Gárdony Jógastúdió és Egészségközpont 

Gárdony Tompa Köz 4.  

Tábor időpontja: 

• 1. turnus ideje: 2021.07.19. (hétfő) - 2021.07.23 (péntek) 

• 2. turnus ideje: 2021.08.09. (hétfő) - 2021-08.13. (péntek) 

Étkezés: Napi 4 étkezés. 

Tábor menete: A tábor napközis jellegű. A gyülekező a tábor helyszínén 07:30-08:00 között 

esedékes. Gyermek átvétele: 16:00-16:30 idősávban. 

Programok:  

• Sakk játéklehetőség (verseny sakk készletek rendelkezésre állnak, amelyen bármikor játszani 

lehet a szabadidős tevékenységek ideje alatt) 

• Kiscsoportos (differenciált) sakkfoglalkozások (Az oktatás projektoron és demonstrációs 

sakktáblán zajlik) 

• Sakkverseny 

• Foci, labdás játékok 

• Sorversenyek 

• Sakktáblán játszható játékok bemutatója 

• Kézműves foglalkozások  

• ÉSSZEL ÉS ERŐVEL JÁTÉKOK (a mozgásos játékhoz tartozni fog egy szellemi, logikai 

feladat, játék) 

• Vízipisztoly csata (K-Sze-Cs valamelyik napján kerül megrendezésre, amikor nagy meleg 

várható) 

• Tábori házimozi 

• Királyok és Királynők jelmezes Bál 

Részvételi díj:  



• 36000 Ft/tábor/fő, amely magában foglalja a sakkoktatás díját, a versenybírói díjat, a tábor 

helyszínének használatát, a segédanyagok árát, az érmeket, a személyzet bérét és a napi 

négyszeri étkezést.  

• Jelentkezési határidőig 10000Ft előleget kell megfizetni, amely lemondás esetén vissza nem 

térítendő. A fennmaradó összeget (26000Ft), a Tábor kezdete előtti munkanapig esedékes 

rendezni.  

• A tábor akkor kerül megrendezésre, ha a tervezett létszám összejön.  

• Lemondási határidő: az aktuális tábori turnus előtti munkanap (12:00). Ezen határidőig történő 

lemondás esetén 10.000 Ft lemondási költséget számolunk fel és az ezen felüli befizetett díjat 

visszatérítjük. A lemondás kizárólag e-mailben lehetséges. A lemondási határidő után történő 

lemondás esetén nem áll módunkban befizetést visszatéríteni. 

• Amennyiben a COVID-19 járvány miatt illetékes hatóság, törvény, vagy rendelet tiltaná a 

gyerektáborok megtartását, a befizetési díjak 100%-a visszatérítésre kerül! 

 

A létszám limitált. A jelentkezések időrendi sorrendben kerülnek elfogadásra.  

A JELENTKEZÉS a honlapon található űrlap kitöltésével lehetséges. A jelentkezési határidő után 

való jelentkezési díj: 40.000Ft, az előleg 12000Ft. Nem csak sakkszakkörösök jelentkezhetnek, kezdők 

és haladók egyaránt. Az oktatás differenciáltan lesz, Jelentkezés 5 éves kortól. A nagy érdeklődésre és 
a koronavírus helyzet miatt kialakított limitált létszámra való tekintettel javasoljuk a jelentkezések 
mielőbbi leadását! 
 

Záróbuli, Királyok és Királynők Jelmezes Bál (Opcionális): Az utolsó napon (péntek), a 

Sakkverseny után, 15:00től-16:30ig kerül megrendezésre. A legfőbb kellékeket elkészítjük a tábor 

kézműves foglalkozásain. Szeretettel várjuk a Szülőket is 

 

Kedvezmény:  

Testvérpár kedvezmény: 5%.  

Dupla turnus kedvezmény: 5% 

Jelentkezési határidő: 2021.06.13. (vasárnap) 

A gyermeknél jó, ha van: 

- Fejfedő 

- kullancs és szúnyogriasztó 

- Naptej  

- Névvel jelölt kulacs  

Információ: Hidegh Gábor 

06-70-620-6080 hideghgabi1987@gmail.com 

Jelentkezni a honlapon lehetséges: https://www.bajnoksakk.hu/sakktabor-gardony/ 

* A jelentkezéssel elfogadom, hogy Hidegh Gábor EV, valamint a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sport 

Egyesület a személyes adatokat 3 évig kezeli és tárolja. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Jelentkezésével hozzájárul, hogy 

az adatkezelő a sakktáborral, egyéb sakkrendezvényekkel és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekkel megkeresheti Önt. 

 ** A jelentkezéssel elfogadja, hogy a táborban fényképek és videók készülhetnek, amelyek felkerülhetnek Hidegh Gábor, 

illetve a Bajnok Sakkiskola Sportegyesület weboldalára és közöségi felületeire. 

*** A programok változtatásának jogát fenntartjuk! 

Mindenkit Szeretettel várunk! 

☺♞♝♜♛♚♘♗♖♕♔☺ 
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