
 

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nyári napközis tábort szervez 

„APOR NYÁRI TÁBOR” néven, melyre szeretettel várja a LEGO robotépítés és robotprogramozás, 

valamint az angol nyelv iránt érdeklődő gyermekeket. A táborozóinkat játékos formában vezetjük be 

a programozás világába, s eközben olyan készségeiket igyekszünk fejleszteni, amelyek a konstruktív 

csapatmunkához, ill. hatékony problémamegoldáshoz szükségesek. Mindemellett idegen nyelvi 

tudásukat is gyarapíthatják a szórakoztató angol tanfolyamunknak köszönhetően. Az egyhetes 

programsorozatot különböző szabadidős foglalkozások (sportversenyek, kézműves technikák, strand, 

stb.) is gazdagítják, így még színesebb, vidámabb és tartalmasabb témákkal várjuk a táborozni 

vágyókat.  

Időpont: 2019. július 1–5., minden nap 8:00 órától 16:00 óráig 

(Ügyelet naponta 7:30-tól 16:30-ig) 

Jelentkezési határidő: 2019. június 14.  

Költsége: 25.000,- Ft/fő (testvérkedvezmény: 20.000.- Ft/fő) 

Helyszín: AVKF, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5., 

Korosztály: 

1. csoport: 7 – 10 éves korig (maximum 24 fő)

2. csoport: 11 – 14 éves korig (maximum 24 fő)

 A tábor költsége magában foglalja minden nap a tízórait, ebédet és uzsonnát, valamint a 
foglalkozások költségeit beleértve a belépőket is.

 A robotprogramozás nem igényel speciális előzetes tudást vagy plusz költséget, az angol 
nyelvtanfolyamon pedig kezdő szinten lévő gyermekek is részt vehetnek.

 A teljes összeg kifizetése legkésőbb 2019. június 14-ig kell, hogy megtörténjen a következő 

bankszámlaszámra történő utalással:

o 10700323-67353264-51100005 (CIB bank)

o Tulajdonos neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

o Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „Apor Nyári Tábor + Résztvevő neve”

 A gyermekek az egyes foglalkozásokon csoportbontásban vesznek részt.

 A jelentkezés feltétele a Jelentkezési lap eljuttatása és az előleg (vagy teljes összeg) megadott 

időpontig történő befizetése. Jelentkezési lap eljuttatása a következőképpen történhet:

o postai úton az AVKF, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. címen, a borítékra kérjük feltüntetni 
„APOR NYÁRI TÁBOR”

o személyesen a Főiskola központi épületében (2600 Vác, Konstantin tér 1-5.,)

 A jelentkezéshez szükséges Jelentkezési lap megtalálható az www.avkf.hu weblapon, vagy 
átvehető személyesen a Főiskola központi épületében.

 A jelentkezések figyelembevétele a befizetések sorrendje alapján történik.

 Egyéb információk a betak.norbert@avkf.hu, ill. Viplakné Kánai Piroskánál a

+36 20 548 9675 telefonszámon (hétfőtől péntekig 8-16 óráig) kérhetők. 

Mi minden férhet bele egy napba? Megtudod, ha eljössz az Aporba!

F E L H Í V Á S  

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
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