
SAKKTÁBOR! 

2019. július 1-5 és július 15-19 

 

Részletes tájékoztató 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen sokan jeleztétek részvételi szándékotokat! Köszönjük!  
Néhány kiegészítő információ: 

Regisztráció: 
A sakktáborokba jelentkező minden gyermek részére a regisztrációs űrlap kitöltése kötelező! 
Testvérek esetén is külön-külön legyetek szívesek gyermekeitek számára kitölteni! Mindezt 
egyszerűen sakkiskolánk honlapján ITT tudjátok megtenni! 

Befizetés: 
Bővebb információkat a befizetésről emailben küldünk, a jelentkezők email-címére június 1-10 
között! Befizetni az ott megadott módon, a számlaszámra lehet, 2019. június 10-től június 24.-
ig. Tehát: 

Információs emailünk érkezik: 2019. június 1-10 között 
Fizetési határidő: 2019. június 24. 

A tábor díja: 
Ár: 24.000 Ft 
Az Arrabona Sakkiskola tanulóinak 22.000 Ft 
Testvérkedvezmény: 1000 Ft  
Mindkét turnusban való részvétel esetén a kedvezmény: 1000 Ft 

A tábor díja tartalmazza a komplex tábori elfoglaltság (8.00-16.00) idejére felmerülő 
költségeket (programokat, oktatást, felszerelést, eszközöket, jutalmakat) A tábor ára 
tartalmazza a közeli étteremből való ebédet is, valamint biztosítunk uzsonnát is minden 
gyermeknek. (Glutén,laktóz...stb érzékenység esetén is) Ha ezzel kapcsolatban kérdés lenne, 
nyugodtan keressenek a megadott telefonszámon.  
 
Utazás: 
Akik Győrújbarátra kiutaznak (egyénileg): 
 
Cím: Civil ház, 9081 Győrújbarát, Veres Péter u. 7.  Könnyű odatalálni, a következő lap alján 
segít a térkép is. 
Reggeli érkezés: fél 9-re! 
Délutáni érkezés: a gyermekekért Győrújbarátra 15.30 és 16.15 között szíveskedjetek érkezni! 

 
 
 

 

 

https://forms.gle/nYSyRUxMy8ZLkw2r6


Akik a Győrből busszal való beutazást választották: 
 
Gyülekező a vidéki buszpályaudvaron 7.20-ig.  
24-es kocsiálláson találkozunk. 

 

Reggeli busz: Győr 7.25- Győrújbarát 7.49. 

A helyszín a győrújbaráti buszmegállótól kb. 5 percre van gyalogosan. 
 
 

Délutáni busz: Győrújbarát 16.35- Győr 17.00 

 

 

A győri buszpályaudvarra 17.00kor érkezik a busz. A beérkező járat általában a kisboltok 
mellett, oldalt szokott leparkolni, de itt, illetve a 24-es kocsiállás környékén mindig probléma 
nélkül megtaláltuk eddig egymást a szülőkkel. Azért választottuk ezt a járatot és a 17 órai 
érkezést, hogy a szülők munka után biztosan oda tudjanak érkezni gyermekeikért. Reméljük 
megkönnyítjük picit ezzel a felnőttek odaérkezését gyermekeikért. :) 

Ha valamely gyermekért nem a saját szülője jönne, legyetek szívesek előre jelezni nekünk a 
regisztrációs űrlapon, telefonon! Fontos, hogy biztonságban tudjuk a gyerekeket. 
 

Helyszín: Civil ház, Győrújbarát, Veres Péter u.7. 

 



 
Ajánlott a hátizsák és az alábbi tartalom: 
- reggeli szendvics, esetleg ropogtatni való  
- kis törölköző 
- zsebkendő 
- tolltartó/ színes ceruzák  
- baseball vagy más sapka 
- fél literes/ literes innivaló (de készülünk egész napi hűsítő vízzel, poharakkal is) 
- esőkabát, ha esős időt ígérnek. 
 
 
Sportos öltözéket ajánlunk, mozgásos játékokat is terveztünk. Sportcipőben érdemes jönni, 
vagy hozni váltó cipőt, focilabdát is lehet hozni! Ha nagyon meleg időt jósolnának, kérem a 
kedves szülőket, a sapkát ne feledjék, és akár reggel naptejjel is be lehet kenni a gyerekeket, 
esetleg hozzanak magukkal. 
 

Mobiltelefon, okostelefon, iPhone, iPad és egyéb drága eszközöket, kérjük ne adjanak 
gyermekeiknek a tábor idejére, illetőleg ezekért felelősséget nem tudunk vállalni! 
 

Kérés, kérdés esetén, kérem keressenek az alábbi telefonszámon hétköznapokon szívesen állok 
rendelkezésre!  
 
Köszönjük a jelentkezést! Addig is szép nyarat, kellemes pihenést kívánunk! 

 
Üdvözlettel: 

Jáchym Dorina 
egyesületi elnök, pedagógus, sakkedző 

+36 70 621 5773 

asakktabor@gmail.com  

www.arrabonasakk.hu 

mailto:info@arrabonasakk.hu
http://www.arrabonasakk.hu/

