
 
 

Medve Matektábor 2019. nyár 
 

Részvételi díjak 
 
Táboraink díjait a következő elvek mentén állapítottuk meg: 
 

 nonprofit szervezetként kiváló ár-érték arányt biztosítsunk a résztvevőknek, 

 kedvezzünk meghívott diákjainknak,  

 kedvezzünk korábbi Medvematek-rendezvények résztvevőinek, 

 kedvezzünk azoknak, akik többedmagukkal érkeznek hozzánk, 

 kedvezzünk a több táborunkba jelentkezőknek, 

 kedvezzünk a szociálisan rászoruló, tehetséges diákoknak, 

 a tehetősebb családok számára biztosítsuk a szegényebb tehetségek 
táboroztatásához való hozzájárulás lehetőségét. 

 
A fentiek nyomán idén háromféle árat állapítottunk meg minden táborunkhoz: 
 

1. Alapár / támogatói ár (a kettő megegyezik) 
2. Medvematek-kedvezményes ár 
3. Szociális támogatási pályázattal elnyerhető ingyenes vagy féláron történő táborozás 

(utóbbi előfeltétele: 2019. február 28-as határidő előtt benyújtott hiánytalan 
pályázat) 

 
A jogosultsági részletek az összegző díjtáblázat alatt találhatók. 
 

Összegző díjtáblázat 
 
Az árak Ft-ban és fejenként értendőek. 
 

Helyszín Sástó Sástó Pusztafalu Városlőd 

Dátum július 2-8. július 9-15. július 19-28. augusztus 1-7. 

Időtartam 7 nap / 6 éj 7 nap / 6 éj 10 nap / 9 éj 7 nap / 6 éj 

Alapár / támogatói ár 44.000 44.000 58.000 44.000 

Medvematek-
kedvezményes ár 40.000 40.000 52.000 40.000 

 
 

 



 
Ki melyik árra jogosult? 

 
1. Alapár / támogatói ár: ezen az áron bármely érdeklődő 5-12. évfolyamos diák 

részt vehet a táborokban. Ezt az árat önkéntes alapon igénybe vehetik azok a szülők 
is, akik bár jogosultak a Medvematek-kedvezményre (alább), de szívesen 
hozzájárulnak rászoruló, tehetséges diákok ingyenes matektábori részvételéhez. 
Minden 10. támogatói áras jelentkezés után egy rászoruló tehetségnek 
ingyenes matektábort tudunk biztosítani szociális támogatási pályázatunkon 
keresztül. 
 

2. Medvematek-kedvezményes ár: ezen a kedvezményes áron az a tanuló jöhet a 
táborba, aki az alábbi kategóriák közül legalább az egyikbe besorolható: 
 

 iskoláján keresztül, versenyeredményei alapján személyre szóló meghívót 
kapott 

 legalább egyszer részt vett már Medve Szabadtéri Matekversenyen vagy 
Medve Matektáborban (bármelyik évben, bármelyik helyszínen) 

 ha egy családból több testvér jelentkezik, mindannyian kedvezményes áron 
jöhetnek a táborba 

 ha egy tanuló legalább egy évfolyamtársával együtt (azonos iskola, azonos 
évfolyam) jelentkezik a táborba (és ezt a jelentkezéskor mindannyian jelzik), 
akkor mindannyian a kedvezményes árat vehetik igénybe 

 határon túli állandó lakcímmel rendelkező magyar diákok is kedvezményes 
árra jogosultak 

 
3. Szociális támogatási pályázattal elnyerhető ingyenes vagy féláron történő 

táborozás: ez az opció pályázati úton nyerhető el a 7 napos táborainkra 2019. 
január 7. és február 28. között benyújtott hiánytalan pályázattal. 

 

 
Minden táborozó egyenrangú 

 
Természetesen bizalmas információként kezeljük azt, hogy ki milyen áron vesz részt a 
matektáborban, ez semmilyen megkülönböztetéssel nem jár. 


