
OROSDY
IFJÚSÁGI
KASTÉLYSZÁLLÓ



Budapest Főváros Önkormányzata által támogatott
táborozási lehetőséget hirdet budapesti székhelyű,
oktatási-nevelési és kulturális intézmények,
sportszövetségek, sportegyesületek, civil szervezetek
és ifjúsági közösségek részére.

2021. június 21 – 2021. augusztus 28. között

BUDAPESTI SPORTSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

 



A település ékköveként, már messziről kitűnik az Orosdy
kastély, melyet szemet gyönyörködtető erdőkkel borított
hegyek övezik. Ez a fenséges környezet, a jó levegő kiválóan
alkalmas erdei sétákra, de nagyobb kirándulásokra, túrákra
is. Az aula és az ifjúsági szálló környezete sportolásra is
lehetőséget biztosít. A foglalkoztató helyiségek tágas
tereinek köszönhetően - többek között - kézműves és
művészi foglalkozások megtartására is alkalmasak.



A hegyoldalban, a településtől kb. 1000 méterre lévő
egykori Orosdy kastély 60 fő számára biztosít
kényelmes pihenést. A két emeleten különböző méretű
és berendezésű szobák találhatóak. A melegítő konyha
és az ebédlő a földszinten került kialakításra. Az aula
egy nagy közösségi tér, amely alkalmat nyújt a közös
tevékenységekre. 
A kastély melletti tűzrakó helyen lehetőség van
tábortűz gyújtására, esti szalonnasütésre. 



PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Trézsi forrás
Csillagösvény 
Orosdy-kastély
Pilis keresztje 
Szikla színház 
Pálos kereszt
Kőtár 
Keresztes kő a Templom alagútjában 
Római mérföldkő 
Trojica-kápolna 
Ziribár 
Mészégető kemence 
Kálvária 
Pilis kapuja 
Zarándok keresztek

A kastélyépület bármilyen alkotói vagy diák-
önkormányzati tevékenységnek elegendő
helyet ad. A jó levegőn erdei sétákra, de
nagyobb kirándulásokra is lehetőség van.
Pilisszántó látnivalói:



Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló



Határidőn belüli jelentkezést a
hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon.
A tábor bejelentését az illetékes megyei
kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervénél 
A tábor házirendjének betartását.
A költségekhez való hozzájárulást, amely
első kategória esetén 10.000,-
Ft/fő/turnus, míg második kategória
esetén 35.000,- Ft/fő/turnus

AMIT BIZTOSÍTUNK

2021. június 21-től 2021. augusztus 28-ig
heti turnusokban szervezett, hétfői
érkezéssel és szombat reggeli utáni
távozással záruló táboroztatást szállás és
napi 3x étkezés díját minden résztvevő
számára. 
Az első étkezés az érkezés napján ebéd,
az utolsó, az elutazás napján reggeli.

AMIT KÉRÜNK



JELENTKEZÉS

A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló értesítést 2021. június 1-ig
elektronikus úton küldjük meg.

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. május 20. 12:00

Jelentkezni a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet. A pályázati adatlap
megtalálható a https://bsk.sport.hu/palyazatok/

https://bsk.sport.hu/palyazatok/

