
MEGTARTHATÓAK A NYÁRI TÁBOROK   

  

A szerdai kormányrendelet értelmében mind a napközis, mind az ottalvós nyári táborok 
megtarthatóak ! 
  
Ezt azthiszem nem kell részleteznünk, szuper hírekkel indul a mai nap. Az éjszakát szinte át sem 
aludtuk, vártuk a rendelet szöveges megjelenését!  
  

A 215/2020. (V.20.) kormányrendelet értelmében, 2020. június 16-től mind a napközis mind az 
ottalvós táborok megtarthatóak.  
  

A szálláshelyek kiemelt higiéniai szempontoknak kell megfelelni, a fertőtlenítés, takarítási rendek 
szigorúbb feltételeinek a biztonságos táborozás érdekében.  
  

Az idei nyáron fokozott eyüttműködés szükséges mind a szervező kollégák, mind a szülők 
részéről. A gyermekek részére (mintahogy eddig is) szülői nyilatkozatot kell vinni, hogy a 
gyermek egészséges, ezt kérjük idén fokozottan betartani!  
  

A táborhelyek, szállások kötelező fertőtlenítésen vesznek részt, ezt legtöbb szálláspartnerünkkel 
már korábban is egyeztettük.  
  

Gyermekek a táborba érkezve egy rövid higiéniai iránymutatást kapnak, amely az elmúlt napok 
ismereteihez képest sok újdonságot nem tartalmaznak (megfelelő kézmosás, kézfertőtlenítők 
elhelyezkedéseinek bemutatása és ezzel összefügő alapismeretek ami a tábor alatt felmerülhet. 
  

Törekedni kell a szabadban tartandó foglalkozásokra 

  

Beteg gyermek a táborban nem vehet részt (ahogyan eddig sem), amely gyermek esetlegesen 
megbetegszik, ahogyan eddig is, külön orvosi szobában el kell különíteni, szülőket értesíteni. Ez 
a korábbi gyakorlatot az idei évben kérjük maximálisan betartani.  
  

További részleteket folyamatosan megosztunk facebook oldalunkon !   
  

FACEBOOK KÖVETÉS >> 

  

Bármilyen felmerülő kérdést tekintve elérhetőségeinken állunk rendekezésre ! Tel: 06 30 
309 5286  
  

VÁR RÁNK A NYÁR!  
  

edzotaborok.hu 

Balaton Kedvelőknek - Balatonitáborok.hu 
 

 

Új oldalunk Balatont kedvelőknek, ha Balatonra terveznétek nyári tábort, osztálykiárndulást.  
  

Sok újdonság, sok meglepetés és sok hasznos információ vár rátok a jövőben.  
A Balatonitáborok.hu a legjobb kiindulópont lehet a szervezés elkezdéséhez, hiszen tudjuk, hogy 
az első fontos lépés a megfelelő szállás kiválasztása. 
Kiváló helyismeret, több, mint egy évtizedes tapasztalat, most ezt mind összegyűjtve a 
továbbiakban, hogy a legnagyobb segítség legyünk a Balatoni Táborozások kapcsán, segítég a 
szervezésben.  
  

http://www.facebook.com/edzotaborok/
http://edzotaborok.hu/


GYERE, NÉZZ BE HOZZÁNK ITT IS >>   www.balatonitaborok.hu 

  

Segítesz Nekünk? Kérhetünk egy valamit?  
 

 

A jelenlegi időszakban tudjuk senki sincsen könnyű helyzetben, ez fokozottan igaz a 
turisztikai szektorra is.  
  

Mi is a turisztika egyik szegmensében dolgozunk, még ha a világ egyik legszerethetőbb ágához 
kapcsolódva is, ami a gyerekek valamint a sport, edzőtáborok.  
  

Hiszen nincs annál szívmelengetőbb, mint az őszinte gyermeki mosoly, kacagás, jókedv, talán 
ekkor mi felnőttek is picit boldog gyerekek leszünk. Egy vidám táborozás, egy élménnyel teli 
kirándulás pedig igazi otthona a gyermek mosolynak.  
Szóval nálunk sem könnyű a helyzet..., de semmi mást csak egy apróságot szeretnénk kérni.... 
  

Csupán ha úgygondolod pedagógus, edző kollégáknak hasznos lehet oldalunk küldj egy ajánlást 
neki, vagy küldd tovább ezt a levelet.  
  

Hálánkból küldünk egy nagy ölelést :) 
Köszönjük ! 
  

CSATLAKOZZ FACEBOOK OLDALUNKHOZ IS ! FACEBOOK KÖVETÉS ITT >> 

 

edzotaborok.hu  táborhelyek 

  

FOGLALJ HELYET ! 
  

 

 

     tel: (06-30) 309 5286 

e-mail: 

info@edzotaborok.hu       edzotaborok@gmail.com 
 

  

  

 

Reméljük levelünkkel nem zavartunk, későbbiekben is szívesen fogadod friss híreinket. Ha esetleg mégsem szeretnél több tájékoztatást kapni 

táborhelyekről, bár sajnálnánk, a lenti linkkel leiratkozhatsz: 
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