
 

 

 
 

Medve Matektábor 2017 nyár 
 

Jogosultság kedvezményes részvételi díjra 
 
A sástói és a városlődi helyszínek esetében a Medve Matektábor kedvezményes ára  

38 000 Ft/fő, a tíznapos pusztafalui tábor kedvezményes díja 48 000 Ft/fő. 

 

Kedvezményes áron az a tanuló jöhet a táborba, aki az alábbi kategóriák közül legalább 

az egyikbe besorolható: 

 

1. kategória:  

legalább egyszer részt vett a Medve Szabadtéri Matekversenyen Budapesten, 

Debrecenben, Veszprémben, Szegeden, Pécsen vagy Egerben 

 

2. kategória:  

legalább egyszer részt vett egy általunk szervezett Medve Matektáborban (őszi és téli is 

számít) 

 

3. kategória:  

testvér-kedvezmény: ha egy családból több gyerek jelentkezik, mindannyian 

kedvezményes áron jöhetnek a táborba 

 

4. kategória:  

évfolyamtárs-kedvezmény: 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. 

 



 

 

 

5. kategória:  

határon túli állandó lakcímmel rendelkező magyar diákok 

 

6. kategória:  

iskolájukon keresztül meghívott tanulók 

 

Minden egyéb esetben a tábor díja egy főre Sástó és Városlőd esetében 42 000 Ft, a 

tíznapos pusztafalui tábor esetében pedig 52 000 Ft. 

 

Részvétel több táborban 

 

Akik két vagy több nyári táborban is részt kívánnak venni, nekik extra táboronként 

további 5 000 Ft kedvezményt biztosítunk a két (vagy több) tábor árának összegéből! Ez 

az extra kedvezmény természetesen összevonható a fenti kedvezményes árakkal is (tehát 

2 tábor esetén 5 000 Ft az extra kedvezmény, 3 tábor esetén 10 000 Ft). 

 

Támogatási lehetőség a magasabb ár választásával 

 

Azok számára, akik ugyan jogosultak a kedvezményes árra, de úgy érzik, hogy a 

magasabb összeget is megengedhetik maguknak, lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

önkéntes alapon a magasabb árat válasszák. Ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy 

a tábor segítséget kapjon a további fejlődéshez. Ezáltal ahhoz, hogy minél több gyerek 

részesülhessen ebből az élményből. 

 

Akik tehát úgy érzik, az átlagosnál kedvezőbb anyagi helyzetben vannak, kérjük, 

válasszák a magasabb árat. A magasabb ár választását bizalmas információként kezeljük, 

ez a táborban semmilyen megkülönböztetéssel nem jár. 

 

A támogatásokat minden táborozó nevében nagyon köszönjük! 


