Tisztelt Szülők!
Idén nyáron a SEK Budapestben fantasztikus elmét és testet megedző Robotika és sport
táborral várjuk a diákjainkat. A délelőtti órákban a gyermekek megismerkedhetnek a robotikaprogramozással a Logiscool tanárainak segítségével. A tanfolyamot kifejezetten 10-14 éves
korig ajánljuk.
Az mBot egy kifejezetten gyermekek számára kifejlesztett oktatási robot, ami színes ledjeivel
és szenzoraival diákjaink kiváló társa lehet ötleteik megvalósításában. Meglepően komplex
és szórakoztató dolgok készíthetők belőle digitális biciklilámpától kezdve egyedi léggitáron és
beszélő robot háziállaton át lézerkardig. Ügyesen programozva ez a kis robot képes
kikeverni különböző színeket és kitalál bármilyen labirintusból, amit építenek neki. Az mBot
segítségével könnyen és játszva vezethetjük be diákjainkat a robotok világába, ahol
megismerik a robotika alapszabályait és a programozásba is belekóstolhatnak.
Az ebéd utáni órákban az elmét igénybevevő foglalkozásokat izgalmas sport programokkal
vezethetik le a tanulók, melyeket a testnevelő tanáraink készítenek elő a tornateremben és a
kinti pályán.
A táborhoz minden szükséges eszközt mi biztosítunk és nincs szükség semmilyen
előképzettségre.
A programok minden nap 8:45-től 16:00-ig tartanak. A tábor ideje alatt a gyermekek részére
háromszori étkezést biztosítunk.
A nyári tábor költsége: 58,000.- Ft/hét
A nyári tábor: 2021. augusztus 2-6.
Korosztály: 10-14 év
Kérjük, hogy a mellékelt “Jelentkezési lapot” juttassák vissza a Titkárságra és
szíveskedjenek a tábor költségét befizetni 2021. június 30-ig. A jelentkezés csak a
befizetéssel együtt érvényes. A tábor programja minimum 6 fő/hét jelentkezése esetén kerül
megszervezésre.
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Dear Parents,
This summer, we are waiting for our students with a Robotics and sports camp in SEK
Budapest that will train the mind as well as the body of your child. During the mornings the
students will be able to learn the depths of robotics programming from the Logiscool expert
teachers. The course is specifically recommended for ages 10-14.
This friendly little tool, the mBot with its different, luminous led-lights and exciting sensors will
be the perfect partner for your ideas! With the help of the robot you can learn the basic rules
of robotics and even get a little taste of programming! With mBot you can create surprisingly
complex and funny things; it can become a digital bicycle light or a cool "air guitar", but it can
even disguise itself as a ticking bomb. If you program it skillfully, this little robot will mix your
favorite colors and be able to figure out the way from any labyrinth you just build for him.
In the afternoon after all these mind training sessions the students will have the opportunity to
train their body as well through some very exciting sport games organized by our PE
teachers in the Gym and the outside PE field.
We provide all the necessary tools for the camp and you don't need any pre-training, feel free
to join us!
We expect children to arrive at 8:45 in the morning and the programs will be on until 16:00.
During the camp hours three meals are provided for the participants every day.
Cost of the Summer Camp: 58,000.-HUF/ week
Date of Summer Camp: 2nd – 6th August 2021
Age group: 10-14 years
Please, hand in or email back the “Registration Form” to the Secretariat and make the
payment by 30th of June, 2021. Application is only valid together with payment. The camp will
be organized in the case of minimum 6 applicants.

Budapest, 2021.05.27.
Üdvözlettel / Best Regards,
Gidró Gabriella
Igazgató / Director
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