
JELENTKEZÉSI LAP 
 

Név: __________________ Szül-i idő:__________ 
 

Lakcím:__________________________________ 
 

Tel.:_______________ E-mail:________________ 
 

Egyéni kérés: _____________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

Kérjük x-szel bejelölni a megfelelő állítást! 
 

Elhelyezés - utazás:    Kedvezmények: 

2 ágyas hotelszobát kérek � Konfirmandus 
támogatást kérek  
(15 000 Ft) 

� 

3 ágyas hotelszobát kérek � 

2 ágyas üdülőházat kérek � Kisgyermekes kedvez-
ményt kérek (0-4 éves) 
100% támogatás 

� 

3-6 ágyas üdülőházat k. � 

4 ágyas turistaszállást k. � 
Gyermekkedvezményt  
kérek (4-12 éves)  
50%-os támogatás 

� 

Sátorhelyet kérek � Nagycsaládos kedvez-
ményt kérek (3 vagy 
több gyermek esetén) 
50%-os támogatás 

� 

Bérelt buszt igénylek  � 

Saját gépkocsival utazom � Szociális helyzetemre 
való tekintettel 

támogatást kérek 

� 
Tömegközlekedéssel 
oldom meg az utazást 

� 
Választható (délelőtti) közösségek: 

Gyermekkuckó  � Női kör � 

Konfi-kondi (13-14 év) � Férfi kör � 

Ifjúsági kör (14-18 év) � Zenei (kórus, zenekar) 
műhely 

� 
Fiatal felnőtt kör (18+) � Kékkereszt � 
Házas-páros kör � Bibliaiskola � 
 

A kedvezmények igénybevételének feltétele a kitöltött 
„Jelentkezési lap” leadása és az előleg befizetése a 
Gazdasági Hivatalba.  
Határidő: 2018. május 20. A jelentkezéseket 
beérkezési sorrendben fogadjuk el a létszámhatárok 
beteltéig! (online jelentkezés: www.krek.hu) 
További információ kérhető a Lelkészi Hivatalban vagy 

Pál Ferenc lelkipásztornál (06 30 205-3094). 

Mikor lesz a tábor? 
 

2018. július 30-tól augusztus 4-ig (hétfőtől – 
szombatig) tartjuk nyári táborunkat.  

A program kezdete: hétfő 12:00 óra (EBÉD), 
vége: szombat 13:00 óra (EBÉD). 
 

Hogyan történik az utazás  
és az étkezés? 

 

Az utazás három módon lehetséges: 
� Tömegközlekedés esetén Volánbusz ajánlott. 

Egy átszállással oda - vissza megoldható az 
utazás. A menetjegyet Felsőtárkányig kell 
váltani. A megállótól (kb 800 méter) a 
táborhelyig kisbuszokkal segítünk eljutni.  

� Saját gépkocsival (családilag vagy 
egymással összefogva). Ebben az esetben azt 
kérjük, hogy hétfőn 12 órára mindenki 
érkezzen meg a Park Hotel Táltosba, 
melynek címe: Felsőtárkány, Ifjúság u. 1  

� Bérelt autóbuszokkal, melyek a Katona 
József Színház mellől indulnak hétfőn 8 
órakor . Az autóbuszok egészen a táborhelyig 
viszik a gyülekezeti tagokat. Hazaérkezés 
szintén külön buszokkal történik. Az oda-
vissza út költsége 4 000 Ft/fő. FONTOS: az 
autóbusz igénybevétele csak előzetes 
jelentkezéssel lehetséges! 

Az étkezés: reggeli, ebéd és vacsora a tábor 
180 fős ebédlőjében fogyasztható el. Igény 
szerint vegetáriánus, diétás, tej- és lisztérzékeny 
ételeket is elkészítenek a helyi konyhában. (Az 
igényt kérjük jelezni a „Jelentkezési lap”–on az 
egyéni kéréseknél.) 

A Táborhely ágyneműhuzatot ingyenesen biztosít a 
résztvevőknek.

 

„„„„ő    aaaa    fényfényfényfény, mi, mi, mi, mi    szszszszííííneineineinei””””    
 

TÖBBGENERÁCIÓS 
NYÁRI TÁBOR 

 

FELSŐTÁRKÁNY 
2018.  

július 30 - augusztus 4. 
 

Kecskeméti Református 
Egyházközség 

 


