
SAKKTÁBOR 

 

 

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

 

Az sakktábor 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.  

 

Tábori dolgozók: 

-Sakkoktató 

-Óvodapedagógus (ok) 

-Tábori kisegítő dolgozók 

 

Helyszín:  

Gárdony, Jógastúdió és Egészségközpont 

Gárdony Tompa Köz 4. 

 

Turnusok:  

I.:2022.07.18.-2022.07.22.(hétfőtől péntekig) 

II.:2022.07.25.-2022.07.29. (hétfőtől péntekig) 

III.:2022.08.08.-08.12. (hétfőtől péntekig) 

 

Étkezés: Napi 3 étkezés 

 

A Tábor menete:  

Érkezés ideje: 7:30-től 8:00-ig. 

Délutáni gyermekátvétel: 16:00-től 16:30-ig. 

 



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 (díjazással) 

-Foci, labdás játékok 

-Sorversenyek 

-Sakktáblán játszható játékok bemutatója 

-Kézműves foglalkozások  

-Ésszel és erővel játékok (mozgásos játékok és szellemi, logikai feladatok kombinációja) 

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

várható) 

-Tábori házimozi 

-Királyok és Királynők jelmezes Bál 

 

1. Részvételi díj: 42000 Ft/tábor/fő.A részvételi díj magában foglalja a programok és a 

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) költségét. 

2. A tábori díjról 3 napon belül két számlát küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Az 

egyik a tábori díj első (21000Ft), a másik a tábori díj második részletét (21000Ft) 

tartalmazza. A számlákon megtalálható a számlaszám is. 

3. Az első részletet a számla kiküldését követő 3 napon belül szükséges rendezni. Az első 

részlet utalásakor kizárólag az első részletről szóló számla sorszámát tüntessék fel a 

közlemény rovatban! 

4. A második részlet 2022. május 15-ig bármikor rendezhető. A második részlet 

utalásakor kizárólag a második részletről szóló számla sorszámát tüntessék fel a 

közlemény rovatban! (A jelentkezési határidő után leadott regisztráció 8.000 Ft-os 

felárát is a második számlán számlázzuk ki.) 

5. A két számlát fizetheti egy összegben is a számla kiküldését követő 3 napon belül. 

Ilyenkor kérjük, mindkét számla sorszámát írja be a közlemény rovatba.  Az utalás során 

a közlemény rovatba kizárólag a számla sorszámát kell feltüntetni!  

6. Lemondási határidő: Aktuális turnust megelőző hétfő (12:00).Ezen határidőig történő 

lemondás esetén 21.000 Ft/fő/turnus lemondási költséget számolunk fel és az ezen 

felüli befizetett díjat visszatérítjük. A lemondás kizárólag e-mailben lehetséges 

(hideghgabi1987@gmail.com). A lemondási határidő után történő lemondás esetén 

nem áll módunkban befizetést visszatéríteni. 

 

Záróbuli , Királyok és Királynők Jelmezes Bál + Sakkverseny eredményhirdetés 

(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 

 

 

mailto:hideghgabi1987@gmail.com


A gyermeknél jó, ha van: 

1. naptej 

2. kullancs- és szúnyogriasztó 

3. sapka (Kérjük, a napszúrás elkerülése érdekében ne felejtsék otthon a sapkát!) 

4. esőkabát (Többnyire nem szokott rá szükség lenni.) 

5. váltás ruha (ha úgy hozza a helyzet)  

6. fürdőruha (kizárólag vizipisztoly-csatához, medence NINCS, emailben fogjuk tájékoztatni, 

melyik napon kerül megrendezésre a program) 

7. Névvel ellátott kulacs, vagy flakon (folyamatos vízfelvételi lehetőséget biztosítunk) 

8. gyógyszer és különleges igények (Amennyiben gyermeke fontos gyógyszert fog szedni a 

tábor alatt, vagy meghatározott incidensekre gyógyszert tart magánál, kérjük okvetlenül 

jelezze a jelentkezési lapon és névvel ellátva adja oda nekünk az első találkozáskor!) 

 

A jelentkezések időrendi sorrendben kerülnek elfogadásra. A jelentkezés leadása fizetési 

kötelezettséget von maga után! A jelentkezési határidő (2022. április 15.) A jelentkezési 

határidő után való jelentkezésnél a jelentkezés elfogadása nem garantált. Nem csak sakk 

szakkörösök jelentkezhetnek, kezdők és haladók egyaránt. Az oktatás differenciáltan lesz, 

Jelentkezés 5 éves kortól. A nagy érdeklődésre és a limitált létszámra való tekintettel 

javasoljuk a jelentkezések mielőbbi leadását! 

 

Jelentkezési határidő: 2022.04.15. (péntek) 

 

Jelentkezés: 

https://www.bajnoksakk.hu/sakktabor-gardony/ 

 

Információ: 

Hidegh Gábor: 06-70-620-6080 

hideghgabi1987@gmail.com 

 

 

A jelentkezéssel elfogadom, hogy Hidegh Gábor EV, valamint a vele együttműködő Bajnok 

Sakkiskola Sport Egyesület a személyes adatokat 3 évig tárolja és harmadik félnek nem adja 

át. Jelentkezésével hozzájárul, hogy az adatkezelő a sakktáborral és egyéb 

sakkrendezvényekkel kapcsolatban megkeresheti Önt.  

Mindenkit Szeretettel várunk! ☺♞♝♜♛♚♘♗♖♕♔☺ 
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