
 

 

KATEDRA NYÁRI TÁBOROK 

 

A KATEDRA KÖZÉPISKOLA szabadidős programokkal kiegészített 

„szaktáboraiba”, két turnusba június 23-tól 27-ig illetve augusztus 11-től 15-ig 

várjuk a vakációzókat.  

A tábor programjának kialakításakor igyekeztünk figyelembe venni a korcsoport és 

szüleik igényeit, azokat a továbbiakban is a szükségletekhez igazodva, lehetőségeink 

alapján rugalmasan alakítjuk.  

A nyári táborokkal kapcsolatos kérdéseivel, a szabad tábori helyekkel, 

regisztrációval kapcsolatban érdeklődhet:  

 Személyesen: hétfőtől péntekig, 10 - 12, illetve 14 - 16 óra között;  

 Telefonon: a 76/502-350 telefonszámon 

 Mailben: sziren@katedra-iskola.hu; Szűcs Andrásné  

Az intézmény május 30-tól augusztus 11-ig csak szerdai napokon 10 – 12-ig tart 

nyitva.  

Befizetési lehetőségek:  

 Személyes befizetés: 

Katedra Középiskola, 6000 Kecskemét, Izsáki út 8.  

 Átutalás bankszámlaszára:  

FÓKUSZ Takarékszövetkezet 51700100-11028770 

Átutalás esetén kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel a diák nevét 

Kedvezmények: 

Testvérek egyösszegű befizetésénél gyermekenként 1000 Ft. 

Egy gyermek több táborba való egyösszegű befizetésénél táboronként 1000-1000 Ft. 

A Fizika tábor résztvevői számára, amennyiben ELFT tagok, 5 000 Ft.  

 



 

 

 

Tábor neve 
Turnus/ 

turnusok Korcsoport Időtartam 

Szakmai blokkok 

hossza Részvételi díj 

Művészeti: 

Vegyes technikák 

június 23-27. 

augusztus 11-15. 6.-8. osztályosok 

11 órától  

16 óráig naponta 2 x 2 óra 13 000 Ft 

Művészeti: 

Tűzzománc 

június 23-27. 

augusztus 11-15. életkortól független 

9:30 órától  

13:30 óráig naponta 4 óra 14 000 Ft* 

Informatika június 23-27. 

augusztus 11-15. 6.-8. osztályosok 

11 órától  

16 óráig naponta 2 x 2 óra 12 000 Ft 

Idegen nyelv: 

Angol 

június 23-27. 

augusztus 11-15. 6.-8. osztályosok 

11 órától  

16 óráig naponta 3 x 1 óra 12 000 Ft 

Fizika augusztus 11-15. 
11. évfolyamosok 

11 órától  

16 óráig naponta 2 x 2 óra 20 000 Ft 

*Ebéd nélkül. Igény esetén külön térítési díjért ebédet is tudunk biztosítani. 

 

A gyerekek minden nap kapnak ebédet is, amely a részvételi díj részét képezi. 

A szabadidő élvezetes és hasznos eltöltésére számos lehetőséget kínálunk fel a diákoknak. Például: együttműködést, kreativitást fejlesztő játékok, 

csoportversenyek, tollaslabda, ping-pong, edzőgépek használata, relaxációs technikák elsajátítása, egyéb tábori csoportok munkájába való 

betekintés. 

Szükség esetén klimatizált termeket használunk. 

 



 

 

 

 

JELENTKEZÉS és BEFIZETÉS 

 Regisztráció: 
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a 3.000 Ft-os regisztrációs díj 

befizetésével lehet, amely a részvételi díj részét képezi. 

A tábori jelentkezési lap személyesen átvehető a Katedra Középiskola iskolatitkáránál, 

illetve letölthető az iskola weboldaláról. 

   

 Tábori díj befizetése: 
A teljes tábori díj befizetésének határideje a Katedra Középiskola titkárságán, 

személyesen vagy átutalással a tábor kezdete előtt 2 héttel esedékes. 

Ezt követően regisztrált helyet nem tartunk fenn. 

 Lemondás: 
Tábort csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén valósítunk meg. Amennyiben nem 

indítjuk el a tábort, erről a tábor előtt 1 héttel értesítjük a szülőket. Ez esetben a jelentkező 

átjelentkezhet egy másik, az aktuális héten megvalósuló táborba, vagy visszakapja a 

befizetett díjat.  

Amennyiben a jelentkező a táborozásban való részvételt lemondja - a tábor kezdete előtti 

1 hétig-, a Katedra Középiskola a befizetett díjat a 3.000 Ft-os regisztrációs díj 

levonásával visszafizeti, az eredeti számla alapján.  

 

 

 Orvosi igazolás VAGY szülői nyilatkozat 

A tábor első napjához viszonyított, 3 napnál nem régebbi szülői nyilatkozat vagy orvosi 

igazolás szükséges, mely tartalmazza a résztvevő krónikus betegségeit, érzékenységét, 

állandó gyógyszereit.  

A szülői nyilatkozatok weboldalunkról letölthetők.  

 

   

 

 



 

 


