
 

 

 

INFORMÁCIÓS FÜZET 
csak táborosoknak 

 



 

Köszöntő 

 

Kedves Táboros! 

 

Örömmel vettük jelentkezésedet a XVI. 

Egyházmegyei Nyári Táborra. Az idei év témája 

az „Férfinek és Nőnek....”. Szeretnénk 

megerősíteni mindenkiben, hogy mennyire 

fontos napjainkban az, hogy tudjuk az embert 

Isten Férfinek és Nőnek teremtette.  

A tábor lehetőséget nyújt Számodra, hogy új 

arcokkal találkozhass és új barátságokat köthess 

a Szeged – Csanádi Egyházmegye területén élő 

fiatalokkal. Illetve találkozhatsz azokkal az 

ismerősökkel is, akikkel már korábbi években is 

együtt táboroztatok.  

Reméljük, hogy a tábor hozzájárul ahhoz, hogy 

egy emlékezetes nyarad legyen! 

 

 

Üdvözlettel: IPC munkatársai 

 



 

 

 

Helyszín 
 

Domaszék, Tanya 696., 6781 

GPS koordináták: 46.252503, 20.025814 

 

 

  



Mit érdemes hozni a táborba?! 
 

• papucsot a strandoláshoz és a fürdéshez 

• fürdőruhát 

• tisztálkodószereket 

• törölközőt 

• kényelmes ruházatot 

• egy jó sportcipőt, sportos ruházatot 

• hálózsákot a kényelmes alvásért 

• a kedvenc kispárnádat 

• hangszert, amin tudsz játszani 

• naptejet 

• szúnyogok és kullancsok ellenei spray-t vagy 

kenőcsöt 

• ha rendszeresen szedsz valamilyen gyógyszert, 

akkor azt ne felejtsd otthon 

• sapkát a tűző nap ellen 

• olyan ruhát, amiben illő belépni a templomba  

• allergiádra gyógyszert 

• kulacsot 

• jegyzetfüzetet, tollat 

• szülői beleegyező és egészségügyi nyilatkozatot 

• diákigazolványt, taj-kártyát 

• zsebpénzt 

• jókedvet és kíváncsiságot 

 



Gyakorlati tudnivalók 

Tábor részvételi díja:  

• A tábor számodra díjtalan, amely a Szeged-

Csanádi Egyházmegyének és az EFOP 1.2.2-15-

2016-00033 számú projektnek köszönhető. 

 

Egészségügyi Nyilatkozat: 

• Kérjük a szüleidet, hogy az e-mailben kapott 

nyilatkozatot töltsék ki az adataiddal 

• Feltétlenül hozd magaddal a nyilatkozatot a 

táborba, mert máskülönben nem tudunk fogadni 

Plébánosi ajánlás: 

• Amennyiben még nem csatoltad, vagy küldted el 

a plébánosod által adott ajánlást, akkor hozd 

mgaddalk feltétlen a táborba, mert ezen 

dokumentum hiányában sajnos nem fogounk 

tudni fogadni.  

Szülői igazolás hiányzásról: 

• Amennyiben valamilyen oknál fogva (érettségi 

vizsga, kötelező bizonyítvány osztás, tanévzáró 

rendezvény) meg kell szakítanod a táborban 

eltölteni kívánt idődet, akkor mindenképpen hozz 

magaddal egy írásos szülői igazolást, hogy 

pontosan mikor hagyod el a tábor területét és 

mikor érkezel vissza a táborba.  

 



Étkezés: 

• Reggeli, ebéd, vacsora biztosított 

• Ha ételallergiád van, akkor azt reméljük jelezted 

a jelentkezési űrlapon 

 

Nyári folyadék pótlás: 

• A tábor szervezői biztosítanak vizet 

• A zöldfási víz pedig zamatos és hideg 

• Érdemes kulacsot hozni magaddal 

 

  



Amit érdemes otthon hagynod! 

 

tabletet, notebookot 

alkoholos italt 

dohányárut 

bizonytalan eredetű porokat 

mp3 lejátszót 

távirányítós autót 

háziállatot 

rossz kedvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várható programok 

 

strand Mórahalmon a haverokkal 

közös mozizás a nagyteremben 

minden tudást igénylő vetélkedő 

izgalmas előadások  

kézműves foglalkozások 

falulátogatás 

lelki odafigyelés 

kreatív imák 

bátorság próba 

fergeteges szombati party 

röplabda bajnokság 

mindent vivő csapat 

face2Face imaest 

szentmise 

közös zenélés/éneklés 

csoportfoglalkozások 

táncház 

 

 

 



Táboros csoportvezetők 

 

Egyetemisták 

Hitoktatók 

Kispapok 

Önkéntesek 

 

Meghívott vendégek 

 

Atyák 

Szerzetesek 

Házaspár 

Kispapok 

 

 

Kérdés esetén bátran írj az  

ipc.szeged@gmail.com  

címre! 

 

www.ipcszeged.hu/ XVI.Egyházmegyei Nyári 

Tábor menüpont 

mailto:ipc.szeged@gmail.com
http://www.ipcszeged.hu/


 

 


