
 

 

Nyári táborozás! 

A nyári táborozási lehetőségek az idén is kiemelt jelentőséggel bírnak a családok életében, 

hiszen sokan vannak, akik kénytelenek voltak kivenni éves szabadnapjaik nagy részét a 

koronavírus-járvány miatt. Ennek okán ez évben is felvettük a kapcsolatot a szervezőkkel a 

tervezett, nyári táborokról való tájékoztatás kapcsán.  

A tavalyihoz hasonlóan ez évben is fokozott figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok 

szigorú betartására. A szervezőknek, ahogy az eddigi években is, jelezniük kell a tábor 

időpontját, helyszínét, a várható létszámot és a tábor megrendezésének néhány fontosabb 

elemét az illetékes népegészségügyi osztály felé. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető.  

A táborozás során betartandó szabályozások, ajánlások:  

- a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. 

(V.18.) NM rendelet; 

- egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 

feltételeiről szóló 37/2007. (VII.23.) EÜM-SZMM rendelet; 

- tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról: link. 

Táborozási lehetőségek:  

Nyári napközis tábor 2021. 07. 01. – 2021.  08. 19. (Dürer Albert Általános Iskola, kapcsolat: 

06-20/578-8640)  

Hetedhét Játékváros 2021. 07. 12. – 2021. 07. 23. (5. Számú Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézménye, kapcsolat: info@miegymasert.hu, 06-20/388-5781) 

Nyári úszótábor 2021. 06. 21. – 2021. 08. 06. heti turnusokban (Gyulai Várfürdő, kapcsolat: 

info@varfurdo.hu, 06-30/641-9463) 

Nyári jóga- és életmód tábor 2021. 07. 16. – 2021. 07. 18., (Kisökörjárás Látogatóközpont, 

Gyula Duzzasztógátnál, kapcsolat: andrea.gyulasport@gmail.com, 06-20/212-2077) 

Fejtörő tábor 2021. 08. 02. – 2021. 08.06. (Mogyoróssy János Városi Könyvtár, kapcsolat: 

marta@mail.mjvk.hu, 06-66/362-000) 

Göndöcs Benedek Katolikus Technikum nyári táborai 2021. 07. 05. – 2021. 07. 16-ig heti 

turnusokban (Göndöcs Benedek Katolikus Technikum területe, kapcsolat: 06-66/562-

270 mellék: 140, 114) 

Független Egyesület nyári táborai: 2021. 07. 05. – 2021. 07. 09.,  2021. 07. 26. – 2021. 07. 30., 

2021. 08. 09. – 2021. 08. 13., (Független Egyesület székhelye, kapcsolat: 

fuggetlen@gmail.com, 06-66/639-445)  

 

Át-járás tábor 2021. 07. 12.- 2021. 08. 13- ig heti turnusokban (Gellény Birtok, kapcsolat: 

furak.istvan0123@gmail.com, 06-70/419-8022) 

 

 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol
mailto:info@miegymasert.hu
mailto:info@varfurdo.hu
mailto:andrea.gyulasport@gmail.com
mailto:marta@mail.mjvk.hu
mailto:fuggetlen@gmail.com
mailto:furak.istvan0123@gmail.com

