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 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



Szabadszállás

Szabadszállástól mintegy 5 km-re, távol a város zajától,
erdős területen található a hatalmas, gondozott parkban
lévő ifjúsági szállásunk. A rendkívül nagy terület bármilyen
sport vagy alkotói tevékenységre elegendő helyet ad, de
alkalmas elkülönülést, elmélyülést igénylő programok
megtartására is ez a vadregényes környezet. Pihenését,
valódi kikapcsolódását a térerő hiánya is nagyban segíti.
Jöjjön el és a telefonja helyett Ön töltődjön!





Táborhely leírása

Szabadszállástól mintegy 5 km-re, erdős területen található a hatalmas, gondozott parkban lévő
tábor. A 20 fő elhelyezésére alkalmas, két négyszobás, házanként nyolc személyes, emeletes
ágyakkal felszerelt, terasszal és nappali szobával bíró faház áll rendelkezésre. Különálló
kőépületben található a vizesblokk (mosdók, WC-k, zuhanyzók) amit kerti tusoló egészít ki.

Két műemlék jellegű nádfedeles parasztház is áll a kertben. A kisebbik nyári konyhaként
funkcionál, a nagyobb ház 3 helyiséges, itt lehet megoldani az étkezést vagy használható közös
programok lebonyolítására. A kertben kiépített bográcshely, szalonnasütésre alkalmas tűzrakó-
hely is van.
 
A táborhely területén a bizonytalan térerő miatt a mobiltelefonok használata korlátozott.



A rendkívül nagy terület bármilyen sport vagy alkotói
tevékenységre elegendő helyet ad, de alkalmas elkülönülést,
elmélyülést igénylő programok megtartására is.

A táborhelyen új kerékpárok is rendelkezésre állnak, így
lehetőség van kerékpáros túrát is szervezni a környéken.

Programlehetőségek



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.
Szabadszállás állomástól a táborhelyig és
vissza történő utazást transzfer busszal.
Az első kategória pályázati nyerteseinek a
fentieken túl 

Budapest és Szabadszállás közötti
vasúti utazás költségeit 

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

Amit kérünk



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.

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

