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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
 



Verőce a Börzsöny egyik legősibb
települése, a „Dunakanyar kapuja".
Akadálymentesített ifjúsági szállásunk
a vasútállomástól is könnyen
megközelíthető. A környéken sokféle
kikapcsolódás közül lehet választani:
múzeumok, templomok, Duna-parti
támfal, Migazzi-kastély várja a
túrázást kedvelőket. Az izgalmakat
kedvelők átcsónakázhatnak a Duna
túlpartjára, vagy a kalandparkban
tehetik erejüket próbára. A hosszú nap
fáradalmait pedig akár a Királyréti
kisvasúton is kipihenhetik
látogatóink.



Programlehetőségek

Református templom (1785-ben épült copf stílusban)
Barokk stílusú katolikus templom (1736-ban épült)
Migazzi-kastély – Migazzi Kristóf váci püspök
nyaralókastélya (1766-1774), amelyet a váci székesegyház
és a váci diadalív építésze, a Bécsből érkezett olasz
származású Isidore Canevale tervezett, amely ma
átalakított formában látható.

A környék nevezetességeinek megtekintésére több túrázási
lehetőség is adott, mint például:



Programlehetőségek

Rádiómúzeum, mely a rádiózás kezdetétől a rendszerváltásig
gyártott több mint 110 öreg, elektroncsöves rádiót, orsós
magnetofont, gramofont, lemezjátszót, valamint mérőműszert
mutat be, köztük több érdekes, egyedi darabot is. A gyűjtemény
Perneky Sándor magángyűjteménye.
Gorka Géza Kerámiamúzeum
Római kori hídfőállás, castellum (őrtorony) romja
Wass Albert emlékpark





Táborhely leírása
Verőcén a vasútállomástól is könnyen megközelíthető az a
táborhely, ahol évtizedeken keresztül nyaraltak mozgáskorlátozott
gyerekek és fiatalok. Az épület belső berendezéseit a 2018-as nyári
táborozásra részben cseréltük, így az épület földszintjén már új
ágyak és matracok várják a táborozó gyermekeket. Megújultak a
vizes blokkok és néhány konyhai berendezés is.
Helyben és a környéken mindenféle üzletek találhatók, zöldséges,
kenyérbolt, hentes és természetesen cukrászdák és éttermek is
vannak.
A 40 fő elhelyezésére alkalmas épületben 2-3 ágyas valamint 8-10
fős szobák vannak. A mellékhelyiségek (4 WC és 4 mosdó) a
folyosókon találhatók. Az étkezést beszállító és melegítőkonyha
biztosítja.



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.
Az első kategória pályázati
nyerteseinek a fentieken túl

Budapest és Verőce közötti vasúti
utazás költségeit 

Amit biztosítunk

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/ifjusagi-szallok/

