
IDŐPONT KALAND TÁBOR LEGO TÁBOR SPORT TÁBOR
DIVAT -ÉS 

STÍLUS TÁBOR
NAPKÖZIS TÁBOR

RAJZ ÉS FESTŐ 

TÁBOR

SZÖVŐ 

TÁBOR

KREATÍV VARRÓ 

TÁBOR

RITMIKUS 

GIMNASZTIKA 

TÁBOR

06.20 – 06.24.

Kalandtábor 

Természetjárás, túrázás, 

köredzések, sportjátékok                  

+36 30 406 5897

Legózás minden 

mennyiségben és 

változatos témájú 

fejlesztő játékok.

+36 20 207 0035

óvodás csoport                            

Az óvodások játékos 

formában tornázhatnak 

nálunk és ismerkedhetnek 

különböző 

mozgásformákkal. Lesz 

erősítés, nyújtás és 

tartásjavító gyakorlatok.                 

+36 70 947 9708

06.27 – 07.01

Kalandtábor 

Természetjárás, túrázás, 

köredzések, sportjátékok                  

+36 30 406 5897

ISKOLÁS csoport                            

Az óvodások játékos 

formában tornázhatnak 

nálunk és ismerkedhetnek 

különböző 

mozgásformákkal. Lesz 

erősítés, nyújtás és 

tartásjavító gyakorlatok.                 

+36 70 947 9708

Ismerkedés divattal és 

öltözködési stílusokkal, 

bepillantás a 

divattervezés világába.

+36 30 992 3609

A Kids angol mozgás- és 

kézműves tábor kiváló 

választás lehet, ahol a 

részvevők idén is garantáltan 

feltöltő és élményekben 

gazdag napokat tölthetnek el.              

+36 70 314 0021

07. 11 – 07.15.

A Kids angol mozgás- és 

kézműves tábor kiváló 

választás lehet, ahol a 

részvevők idén is garantáltan 

feltöltő és élményekben 

gazdag napokat tölthetnek el.              

+36 70 314 0021

Várunk minden alkotni 

vágyót a Képzőművész 

Kör nyári táborába    

Külüs László Barcsay díjas 

festőművész vezetésével.

+36 30 954 2781

Idén ötödik éve 

rendezzük meg a 

hagyományőrzés 

jegyében, számtalan 

kreatív kihívást kínáló 

szövőtáborunkat.    

+36 20 387 3462

07. 18 – 07. 22.

A Kids angol mozgás- és 

kézműves tábor kiváló 

választás lehet, ahol a 

részvevők idén is garantáltan 

feltöltő és élményekben 

gazdag napokat tölthetnek el.              

+36 70 314 0021

Várunk minden alkotni 

vágyót a Képzőművész 

Kör nyári táborába    

Külüs László Barcsay díjas 

festőművész vezetésével.

+36 30 954 2781

07. 25 –07. 29.

Legózás minden 

mennyiségben és 

változatos témájú 

fejlesztő játékok.

+36 20 207 0035

  

A Kids angol mozgás- és 

kézműves tábor kiváló 

választás lehet, ahol a 

részvevők idén is garantáltan 

feltöltő és élményekben 

gazdag napokat tölthetnek el.              

+36 70 314 0021

Játékkészítés, és használati 

eszközök varrása. Minden 

varrással ismerkedő és a varrást 

szerető gyereknek ajánljuk ezt a 

remek lehetőséget, ahova fiúkat 

és lányokat egyaránt várunk!                                

+36 30 9923 609

RG, torna, tánc, balett. 

Ha szeretnél te is 

hajlékony lenni, és egy 

jó csapathoz tartozni, 

bátran jelentkezz!

+36 70 429 4994

NYÁRI TÁBOROK 2022 NYARÁN A KÓS KÁROLY  MŰVELŐDÉSI HÁZBAN BUDAKALÁSZON



IDŐPONT KALAND TÁBOR LEGO TÁBOR SPORT TÁBOR
DIVAT -ÉS 

STÍLUS TÁBOR
NAPKÖZIS TÁBOR

RAJZ ÉS FESTŐ 

TÁBOR

SZÖVŐ 

TÁBOR

KREATÍV VARRÓ 

TÁBOR

RITMIKUS 

GIMNASZTIKA 

TÁBOR

08.22-08.26

ISKOLÁS csoport                            

Az óvodások játékos 

formában tornázhatnak 

nálunk és ismerkedhetnek 

különböző 

mozgásformákkal. Lesz 

erősítés, nyújtás és 

tartásjavító gyakorlatok.                 

+36 70 947 9708

A Kids angol mozgás- és 

kézműves tábor kiváló 

választás lehet, ahol a 

részvevők idén is garantáltan 

feltöltő és élményekben 

gazdag napokat tölthetnek el.              

+36 70 314 0021


