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AGÓRA NYÁRI TÁBOR 2018 - JELENTKEZÉSI LAP 

 
 
Melyik táborba (mely táborokba) jelentkezik? (Kérjük, a választott turnus rubrikájában x-szel jelölje!) 

Turnus időpontja   

Az előleg 

befizetésének 

végső határideje 

A fennmaradó 

részvételi díj 

befizetésének 

időpontja 

2018. június 25-29. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. június 15. 2018. június 21-22. 

2018. július 2-6. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. június 22. 2018. június 28-29. 

2018. július 9-13. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. június 29. 2018. július 5-6. 

2018. július 16-20. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. július 6. 2018. július 12-13. 

2018. július 23-27. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. július 13. 2018. július 19-20. 

2018. július 30. – 

2018. augusztus 3. Játékos tudomány Robotika tábor 

2018. július 20. 2018. július 26-27. 

2018. augusztus 6-10. Játékos tudomány Robotika tábor 2018. július 27. 2018. augusztus 2-3. 

 
A táborba jelentkező gyermek: 

Név:          

Születési év/hó/nap: 

Iskola: 

Osztály (2017/18-as tanév):  

 

Speciális étkezési igény: 

Allergia: 

Redszeresen szedett gyógyszer: 

 

Szülő (gondviselő) neve:  

Munkahelyi telefon:    

Lakás vagy mobil telefon: 

Lakcím:  

E-mail: 

Másik szülő vagy más, szükség esetén értesíthető személy neve:  

Telefon: 
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JÁTÉKOS TUDOMÁNY 

Kutass, nyomozz, kísérletezz! Ha érdekelnek a természet titkai, nyitott vagy a tudományos kalandokra és 
szeretnél részt venni látványos kísérletekben, jelentkezz az Agóra táborába! Az egy hét alatt vadonatúj 
foglalkozásokon pillanthatsz be a fizika, kémia, biológia, környezettudomány és a csillagászat rejtelmeibe, 
megismerheted a Botanikus Kert növényeit és állatait. Fedezd fel velünk a természet csodáit!  
A tábori jelentkezés feltétele az elvégzett első osztály. A csoportokat életkor és tudásszint szerint állítjuk össze.  

ROBOTIKA TÁBOR 

A táborban a kezdők játékos formában ismerkedhetnek meg a robotépítés és a modern programozás alapjaival a 
programozható robotépítő készletek és a fantáziájuk segítségével. A haladók tovább bővíthetik ismereteiket és 
teljesen automatikusan működő robotokat építhetnek. A robotokat különböző kihívásokon keresztül, 
terepasztalon is tesztelhetik a gyerekek. A tábori jelentkezés feltétele az elvégzett első osztály. A csoportokat 
életkor és tudásszint szerint állítjuk össze. A kisebbek WeDo 1.0 és 2.0 valamint littleBits készleteket, a nagyobbak 
(akik már elvégezték a negyedik osztályt) LEGO EV3 készleteket használnak majd a táborban. 

Több hetes táborozás esetén, valamint testvéreknek is kedvezményt adunk, melynek összege 3000 Ft. A 
kedvezmények nem összevonhatók. A tábori programok 8-tól 16 óráig tartanak. Reggel 7:30-tól délután 16:30-ig 
biztosítunk felügyeletet. 

 

Fontos tudnivalók: 
A tábori jelentkezés az előleg befizetésével és a jelentkezési lap leadásával válik érvényessé és véglegessé. Az 
előleg és a teljes részvételi díj kiegyenlítése a táblázatban meghatározott határidőkig illetve időpontokban 
lehetséges a táborok helyszínén személyesen, pénztári nyitvatartási időben, az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 
honlapján található fizetőeszközökkel. A teljes részvételi díj összege 29 000 Ft, melyből 9000 Ft előleg befizetése 
szükséges. A végösszeg egyben is befizethető, legkésőbb az előleg rendezésének határidejéig.  
Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft-nek, mint a táborok szervezőjének, a kifizetett 9000 Forint összegű előleget 
semmilyen esetben sem áll módjában visszatéríteni. Ha a gyermek betegség miatt nem tud részt venni a táborban, 
hivatalos orvosi igazolás bemutatásával az előlegen felül előzetesen kiegyenlített összeg más időpontokban 
induló táborokra (illetve a 2018 őszén induló klubokra) felhasználható, beleértve a megjelölt más személy 
táboroztatásához (vagy klubtagságához) való felhasználást is.    
 
A jelentkezési lap aláírásával Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a nevezett összegeket a meghatározott 
határidőkig kiegyenlíti az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. részére, tudomásul véve azt, hogy a fizetési 
kötelezettség elmulasztása esetén a táborokat szervező Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a gyermek 
táboroztatását megtagadni. 
Aláírásával tudomásul veszi, hogy a fentebb megadott adatok valódiságáért valamennyi felelősség kizárólagosan 
Önt terheli, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) az 
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a táboroztatással kapcsolatosan a szükséges mértékben felhasználja és azokat 
kezelje. A jelentkezési lap szignálásával Ön kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az intézmény Házirendjében 
foglaltakat. Ezen túl vállalja, hogy az egészségügyi nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kitöltve és aláírva átadja 
a táborvezető személy részére. 
 
 

Szeretnék feliratkozni az Agóra hírlevelére. 
 

Szeretném, hogy a későbbiekben az Agóra táborokkal és klubokkal kapcsolatos információkat megküldjék 
a részemre. 

 
 
 
Dátum: 2018.    

     ………………………………………………………………..  
                                   szülő aláírása 
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