
Kedves Táborozó!

Azzal a reménységgel jelentkezünk, hogy idén meg tudjuk szervezni a Mécsestartók családos 
gyülekezeti táborunkat. A koronavírus miatt a tavalyi táborunk elmaradt. Mindannyian vágyunk 
arra, hogy ismét találkozhassunk, örülhessünk egymásnak. Nagy bizalommal vagyunk afelől, hogy 
nyáron szabadon tudunk táborozni. 

Idén július 12-18. között a felsőtárkányi Park Hotel Táltos (http://www.parkhotel-
taltos.eu) helyszínen lesz a táborunk. Eredetileg a keszthelyi egyetem területén szerettünk volna 
táborozni, de ez meghiúsult. Bízunk benne, hogy jövőre oda tudunk menni.

A tábor fő témája: Áldás leszel! Arra a kérdésre keressük a választ egy héten keresztül, hogy Isten 
hogyan áld meg minket és hogyan válhatunk mi mások számára áldássá?

A táborhoz egy kedvcsináló videót is készítettünk, amit itt tudsz megnézni: 
https://youtu.be/5HzMzXP1RNs 

A táborra a következőképpen lehet jelentkezni:

- Töltsd ki a regisztrációs űrlapot, amit itt találsz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlNHQj7bHicmpDw_ubsPLAJzL6o7zH6le8GIIysgP
AusCKA/viewform?usp=sf_link

Ha a családból többen jöttök, mindenkinek ki kell töltenie az adatlapot!

- A regisztrációnál jelöld be, milyen szállástípust választasz! Három lehetőség van: turistaház, 
üdülőház, hotel. A turistaház a legolcsóbb, a konfirmandus és ifis fiatalokat itt szállásoljuk el. Ezek 
4 ágyas pici házikók. A turistaházakhoz közös zuhanyzók vannak. 

Az üdülőházaknál külön fürdőszoba van minden szobához. Az üdülőházak 2-5 ágyasak. A 
hotel két csillagos besorolású, 2-3 ágyas szobákkal rendelkezik. Szobánként külön fürdőfülke 
található. A szállás honlapján érdemes erről tájékozódni.

- Szintén a regisztrációnál jelöld be, ha valamilyen ételérzékenységben szenvedsz vagy speciális 
diétád van. Itt tudod jelölni az esetleges gyógyszerérzékenységet, allergiát, krónikus betegséget, 
amiről fontos tudnunk a táborban.

- Fizesd be az előleget! Az előleg 3000 Ft/fő. Ezt személyesen a lelkészi hivatalban vagy átutalással
lehet rendezni. Számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002. A megjegyzésekbe 
írd be: „Mécsestartók” + NÉV. Több jelentkező esetén mindenki nevét tüntesd fel!

FONTOS! A tábori jelentkezésed csak az előleg beérkezése után válik érvényessé.

Idén is van „korán kelő” kedvezmény. Amennyiben árpilis 30-ig jelentkezel, a kedvezményes ár 
vonatkozik rád. Ha Április 30 és május 31. között jelentkezel, a „teljes ár” vonatkozik rád.  

Ezt az alábbi táblázatban is láthatod.

"Korán kelő" 
ár Életkor

4-9,9 év 10-13,9 év 14-18 év 18- év
Szállásfajta
Turista szállás 14000 19000 28000 30000
Üdülőház 17000 25000 34000 36000
Hotel 20000 29000 39000 41000

Teljes ár 4-9,9 év 10-13,9 év 14-18 év 18- év
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Szállásfajta
Turista szállás 16000 21000 31000 33000
Üdülőház 19000 27000 37000 39000
Hotel 22000 31000 42000 44000

Kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezz! Ez két okból fontos. Az egyik, hogy érvényesíteni tudd a 
„korán kelő” kedvezményt. A másik, hogy a korai jelentkezéssel minket segítesz, hogy az előzetes 
létszámot láthassuk és a szervezést ezzel megkönnyítsd a számunkra.

Többen is kérdezték, mi van, ha a vírushelyzet miatt nem lesz tábor? Ebben az esetben a 
befizetett előleget mindenkinek visszafizetjük. (Ha a tábort megtartjuk, de te más okból nem tudsz 
eljönni, az előleget ebben az esetben nem tudjuk visszaadni.) 

Arra kérünk, hogy jelentkezz és fizesd be az előleget! Ezzel semmit sem kockáztatsz. Ha 
azonban sokáig vársz, lehet, hogy lemaradsz a táborról és akkor te is, mi is szomorúak leszünk. 

Ha kérdésed van vagy további információra van szükséged, bátran keress (30/689-10-06, 
szjaki@gmail.com)!

A szervezők nevében:

Szakács Gergely
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