Soltvadkerti
Ifjúsági Szálló

Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Soltvadkert
Ifjúsági szállásunk a Kiskunsági Nemzeti
Park szomszédságában, Soltvadkerttől 4
kilométerre, a Vadkerti-tó partján található.
A település már a múlt század elején kedvelt
fürdőhely hírében állt, és ma is kellemes
pihenést biztosít. Több mint ötvenhektáros
vízfelület és környezete szolgálja az üdülők
kényelmét.
A
tábor
körbekerített,
parkosított részén számos sportolási
lehetőség várja vendégeinket. Egy zárt és
egy nyitott közösségi tér is rendelkezésre
áll a csoportos foglalkozások számára. A
környéken kalandpark, a belvárosban az
országos hírű cukrászda mellett, jó néhány
emlékmű és szobor is fellelhető.

Táborhely leírása
A tábor a várostól 4 kilométerre, a Vadkerti-tó partján, a strandtól kb. 500 méterre található.
A több épületegységből álló táborhely 50 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. Négy különálló faházban és két
épületegységben 3 és 4 ágyas szobák fogadják a táborozókat.
A tábor körbekerített, területe parkosított. Csoportos labdajátékokra lehetőséget nyújt a nagy tér. A
sportszerraktárból sportszerek, játékok díjmentesen kölcsönözhetőek.
A központi épületben került kialakításra a tábor konyhája, az ebédlő, ami étkezési időn kívül társalgóként is
szolgál. Ezen kívül egy zárt és egy nyitott közösségi tér is rendelkezésre áll csoportos foglalkozások számára.
A táboron belül bográcsozási lehetőség is biztosított.

Programlehetőségek
A táborhelytől kb. 200 méterre található a Tavirózsa Családi Fitnesz és Kalandpark, ahol a látogatók szabadidős
tevékenységei között egyaránt jelen van a játék, a sport, a kihívás és a kaland.
https://hovamenjek.hu/soltvadkert/tavirozsa-csaladi-fitness-es-kalandpark
Kialakításra került egy integrált játszótér és egy cross fitness park a fizikai erőnlét és állóképesség fejlesztés
legújabb és leghatékonyabb módjának biztosítására.
A táborhelytől kb. 500 méterre található a Vadkerti-tó.
https://www.vadkerti-to.hu/
Igény szerint kerékpározási és lovas-kocsizási lehetőség is biztosított. Emellett érdemes ellátogatni Soltvadkert
híres cukrászdájába a város központjában lévő országos hírű Szent Korona Cukrászdába.

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.
Soltvadkert állomástól a táborhelyig és
vissza történő utazást transzfer busszal.
Az első kategória pályázati nyerteseinek a
fentieken túl
ingyenes strandbelépőt a Vadkerti-tóra
valamint,
Budapest és Soltvadkert közötti vasúti
utazás költségeit.

Amit kérünk
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 25.000,- Ft/fő/turnus.

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

