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Tisztelt Szülők! 
 
Szeretettel várjuk gyermekeiket az idei 4. évfolyamosoknak szervezett táborba, ahol a 
tanulók a kulturális programok és csapatépítő játékok mellett tartalmas időt tölthetnek el a 
Balaton partján, tábortűz mellett és a bográcsozás alapjait is elsajátíthatják. 
A táborban a tanulók saját műsorszámmal is felléphetnek és nagy szeretettel várjuk azokat a 
diákokat is, akik inkább a foci és/vagy a tánc iránt érdeklődnek, hiszen lesz futball bajnokság 
is. A csapatépítő játékok helyszíne főként a hotel, illetve a saját röplabda és focipályáján 
lesz, de ha az időjárás engedi, akkor ezeket a Balaton partján szervezzük meg. A bátrabbak 
egy éjszakai bátorságpróbán is részt vehetnek a tábor területén. Kulturális programjaink közé 
tartozik a kisvonatos városnézés, kincskeresés a Petőfi sétányon, illetve egy kalózhajó 
meglátogatása.  
 
A tanulók és kísérő tanárok a siófoki Sport Hotelben szállnak meg, négy ágyas szobákban. 
Minden szobához tartozik saját fürdőszoba.  
A tábor ideje alatt a gyermekek részére háromszori étkezést biztosítunk kivéve az indulási és 
az érkezési napokat. Speciális menüre is lehetőség van, amennyiben a jelentkezésnél ezt 
igénylik.  

Kísérő tanárok:  Kiss Anikó, Tóth Nikoletta, Joseph Williams 

Indulás:               2022. 06.13. 09:00 - Hűvösvölgyi út 131.  

Utazás:          Iskolabusz  

Érkezés:            2022. 06.17. 15:00 - Hűvösvölgyi út 131.  

A nyári tábor költsége:  2022. június 13-17. 87.000.- Ft, az ár tartalmazza az utazást, a     
programokat, a szállást és az étkezéseket 

 
A hotel elérhetőségei: https://siotabor.hu/szallodankrol;  
   
Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében küldjék vissza a mellékelt “Jelentkezési 
lapot” a sekbud.secretary@iesmail.com email címre 2022. június 3-ig és szíveskedjenek a 
tábor költségét befizetni 2022. június 6-ig. A tábor programja minimum 25 fő jelentkezése 
esetén kerül megszervezésre. 
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Dear Parents, 
 
We are looking forward to seeing your children at our 4th grade Summer Camp. During the 
camp in addition to cultural programs and team games, the students can also learn about 
how to make a campfire and about the basics of cooking.  
The camp will also include a performance by the students and we also welcome students 
who are more interested in football and/or dancing, as there will be a football tournament. 
Team-building games will take place mainly at the hotel and on the hotel's own volleyball and 
football pitches, but weather permitting, they will be organised next to the Lake Balaton. The 
brave ones can also take part in a night test of courage on the camp grounds. Cultural 
activities include a sightseeing tour on a small train, a treasure hunt on the Petőfi street and a 
visit to a pirate ship.  

 
The teachers and students will stay in the Sport Hotel in Siófok, in four bed bedrooms with 
their in suit bathroom. During the camp three meals are provided for the participants except 
the leaving and the arriving days when there is only one meal. There is a possibility to order 
special menu (in case of allergies) on arrival at check-in. 

Attendant teachers: Anikó Kiss, Nikoletta Tóth, Joseph Williams 

Departure:               2022. 06.13. 09:00 am from the school, Hűvösvölgyi út 131        

Travelling:     School bus  

Arrival:     2022. 06.17. 15:00 - Hűvösvölgyi út 131.  

Cost of the camp:  2022. június 13-17. 87.000.- Ft, the price includes the travel, the hotel, 
the meals and the programs 

 
Hotel contact: https://siotabor.hu/szallodankrol;  
 
Please fill in and send back the “Registration Form” to sekbud.secretary@iesmail.com and 
make the payment by 3rd of June, 2022 and pay by the 6th of June, 2022. Application is only 
valid together with the payment. The summer camp will be organized in the case of minimum 
25 applicants. 

 
 

 
Budapest, 2022.05.09. 
 
Üdvözlettel / Best Regards, 
                Hegedűs Krisztián 
                       Igazgató / Director 
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