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Tisztelt Szülők! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkkal ismét pályázunk az Erzsébet-tábor Tavaszi kirándulására. Ezt a 

tábort 4 évente a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú  Alapítvány támogatásával a Kirándul az iskola 

programunk keretében valósítunk meg, iskolánk valamennyi diákja és pedagógusa részvételével. A táborok 

háromnapos, kétéjszakás turnusokban valósulnak meg. A táborozás ideje alatt napi ötszöri étkezés 

biztosított, tekintettel a speciális étkezési igényekre is. A speciális étkezésre vonatkozó igényt a 

jelentkezés során szükséges előzetesen jelölni. A táborozók 2, 3, 6, 7, 2x4, 8 és 10-ágyas, saját 

fürdőszobás, fűthető, normál és emeletes ágyakkal ellátott, részben erkélyes szobákban szállhatnak 

meg, és szükség esetén akadálymentesített szobák is rendelkezésre állnak. A szálláshelyeken 

közösségi helyiségek és különböző méretű foglalkoztató termek is megtalálhatóak. A tábor teljesen 

felújított, modern körülmények között várja a gyerekeket.  

A táborban az Erzsébet Alapítvány sportprogramokat, koncerteket és színházi előadást, továbbá 

digitális kompetenciafejlesztő, környezetvédelmi és ismeretterjesztő, játékos foglalkozásokat is 

szervez a táborozóknak. De lehetőség van sétahajózásra, íjászatra, túrázásra, sőt, a diákok 

kipróbálhatják magukat a kalandparkban, illetve látogatást tehetnek a Haditechnikai Parkban is.  

A tavaszi táborok helyszíne a Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.). 

További részletek a táborról az alábbi honlapon találhatók: https://erzsebettaborok.hu/ 

 

Iskolánkkal az alábbi turnusra pályázunk: 

2022.06.08. – 2022.06.10. , amennyiben ez nem lehetséges, úgy 2022.06.01-06.03. 

A tábori osztálykirándulásokon jelképes összeg – úgynevezett részvételi biztosíték –befizetésével 

lehet részt venni, mely gyermekenként 1.000 Ft, mely önköltséget szülői hozzájárulásból kívánunk 

fedezni.  

A táborba való utazást külön buszokkal a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány 

szervezi, annak költségét finanszírozza. 
 

A pályázat beadásához szükséges a kiküldött dokumentumok hiánytalan, értelemszerű kitöltése, 

visszaküldése, melyek a következők: 

- Jelentkezési segédűrlap 

- Szülői nyilatkozat 

- Egészségügyi nyilatkozat (dátum nélkül, mivel az utazás előtt max. 4 nappal kell) 

- Nyilatkozat korlátozottan cselekvőképes táborozó részére (14 évet betöltött részére) 

A mellékelt dokumentumokat kérem legkésőbb február 18-ig (péntekig) visszaküldeni 

gyermekével, mivel szoros a pályázat benyújtási határideje. Iskolánk valamennyi tanulójára, 

pedagógusára pályázunk, így a nagyfokú adminisztráció miatt, kérem a határidő pontos betartását, 

ezzel Önök nagyban  hozzájárulnak a sikeres pályázathoz. 

Kérem együttműködésüket, segítségüket, hogy egy 

nagyszerű élménnyel legyünk gazdagabbak! 

 

 

 

 

 
Horváthné Gacsályi Marianna 

intézményvezető 

Herceghalom, 2022. február 16. 
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