HIVATALOS TÁBORKIÍRÁS

MEDVE MATEKTÁBOR – 2021. NYÁR
5-12. évfolyamot végzett tanulók számára
A táborkiírás dátuma: 2021. március 16.
Frissítve: 2021. május 17. (miután bizonyossá vált a táborok megrendezhetősége)
Magyarország legnépszerűbb matektábor-sorozata, a Medve Matektábor 2021-ben is
megrendezésre kerül!
FONTOS! A járványhelyzettel kapcsolatos mindenkori aktuális információkról a
jelentkezőket a lehető legrövidebb időn belül e-mailben tájékoztatjuk, illetve a
http://medvematek.hu/koronavirus-infok oldalon is folyamatosan frissülő infókat
teszünk közzé. A táborainkban az aktuális járványügyi előírásokat
maradéktalanul betartjuk és betartatjuk.
A Medve Matektáborba való jelentkezéssel egyidejűleg minden jelentkező vállalja,
hogy elfogadja a jelen Táborkiírásban foglaltakat.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A táborok szervezője:

 Teljes Gráf Nonprofit Kft. – 4028 Debrecen, Kétmalom utca 16.
 A Matematika Összeköt Egyesület (M.Ö.K.E.) – 4028 Debrecen, Laktanya u.
40.
E-mail: info@medvematek.hu , honlap: www.medvematek.hu.

A Medve Matektábor pedagógiai célja: A táborok célja a matematikai

tehetséggondozás és a matematika népszerűsítése a Medve Matek szellemiségét
követve, azaz a matematika és határterületeinek játékos oktatása, ill. ehhez kapcsolódó
közösségteremtés. Emellett célunk a résztvevők egészséges, környezettudatos,
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mozgásban gazdag életmódra nevelése, együttműködési (kooperációs) készségeik
fejlesztése és felejthetetlen nyári élmények biztosítása számukra.

A táborok résztvevői és szervezői: A táborokban az iskolák 5-12. osztályainak

valamelyikét (nyárig) elvégzett tanulói vehetnek részt. Táboraink mindegyike
„ottalvós” tábor. A táborokban tipikusan 140-180 diák van jelen, rájuk 20-30 oktatószervező felügyel. A szervezői csapat garantálja a magas szakmai színvonalú,
ugyanakkor egyedülállóan fiatalos, hamisítatlan Medve Matek-hangulatot. A diákok
korosztály szerint szétosztott kisebb, 12-18 fős csoportjaihoz két-két szervező tartozik,
akiket a csoport várhatóan a legjobban meg fog ismerni. A szervezők a nap 24
órájában a diákok rendelkezésére állnak.

KIK JELENTKEZHETNEK A MEDVE
MATEKTÁBOROKBA?
Bárkit szívesen látunk, aki 2021 nyarán legalább 5., de legfeljebb 12. évfolyamot
végzett, és érdeklődik a matematika iránt. A jelentkezés feltétele a 2021 nyarán
betöltött 11. életév, náluk fiatalabb diákokat nem tudunk fogadni. A különböző
korosztályok jól megférnek egymás mellett, hiszen a szakmai programok életkor
szerinti bontásban zajlanak. Lakóhelytől függetlenül lehet jelentkezni bármelyik
turnusra.
Számítanak-e a különböző matekversenyeken elért eredmények, illetve a
matekból kapott osztályzat? A legfontosabb az érdeklődés és a nyitottság. Nem
kötött feltételhez a jelentkezés. Természetesen külön örülünk, ha olyan diákokkal is
találkozhatunk, akik eredményesen szerepeltek az iskolában vagy különböző
tanulmányi versenyeken. A korosztályok és a korábbi eredmények alapján elkülönített
csoportok biztosítják, hogy minden résztvevő tanuljon újat és megtalálja a számításait
– szó szerint. 
A matektábor nem ciki? A „matektábor” szó hallatán (sajnos) sokan megijednek.
Azonban a Medve Matektábor nemhogy nem ciki, hanem az egyik leghasznosabb és
legélvezetesebb nyári tevékenyég, amit egy logikus gondolkodás (pl. fejtörők, logikai
feladványok, társasjátékok) iránt érdeklődő diák számára el tudunk képzelni!

HELYSZÍNEK, TURNUSOK
2021 nyarán az alábbi öt turnusban rendezünk matektáborokat:
•
•
•

Sástó 1. turnus (Mátra): 2021. július 6-12. (kedd-hétfő, 7 nap/6 éj)
Pusztafalu (Zemplén): 2021. július 16-25. (péntek-vasárnap, 10 nap/9 éj)
Sástó 2. turnus (Mátra): 2021. július 30. – augusztus 5. (péntek-csütörtök, 7
nap/6 éj)
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•
•

Pálköve (Balaton) 2021. augusztus 2-8. (hétfő-vasárnap, 7 nap/6 éj)
Pálköve (Balaton) (új turnus!) 2021. aug. 9-15. (hétfő-vasárnap, 7 nap/6 éj)

A táborhelyeket kizárólag a Medve Matektábor résztvevői veszik igénybe, azaz
csak mi leszünk a helyszíneken (kivéve: Pálköve 2. turnus).

A turnusok jellemzői

Időpont
Szálláshely

Sástó 1.
Pusztafalu
Július 6-12. / július 16-25.
júl. 30. - aug. 5.
Mátra Tábor
Öreg
Bence
Turistaház
150 fő
192 fő

Maximális
létszám
3-6 autentikus
Szállás típusa faházak,
ágyas szobák
kőházak, 3-16
ágyas szobák
fürdőszobák
fürdőszobák
Felszereltség
házanként;
sportpályák (foci,
kosár, pingpong,
csocsó); közösségi
helyiségek
és
terek; kisbolt a
közelben

házanként;
sportpályák (foci,
kosár, pingpong,
csocsó, röplabda);
közösségi
helyiségek
és
terek; kisbolt a
táborhelyen
naponta
3x, naponta
3x,
ételérzékenység
ételérzékenység
nem probléma
nem probléma

Sástó 2.
júl. 30. – aug.
5.
Mátra Tábor
150 fő

Pálköve
aug. 2-8./ aug.
9-15.
Pálköve Ifjúsági
Tábor
150 fő

faházak,
3-6 fa-és kőházak,
ágyas szobák
2-6
ágyas
szobák
fürdőszobák
házanként;
sportpályák (foci,
kosár, pingpong,
csocsó); közösségi
helyiségek
és
terek; kisbolt a
közelben

fürdőszobák
házanként
sportpályák (foci,
röpi,
pingpong);
közösségi
helyiségek
és
terek; kisbolt a
táborhelyen

naponta
3x, naponta
3x,
ételérzékenység
ételérzékenység:
nem probléma
glutén-,
laktózmentest és
vegetáriánust
tudnak kiszolgálni
Kísérettel: vonat Kísérettel: vonat Kísérettel: vonat Kísérettel: vonat
Utazás
Vámosgyörkig és Sátoraljaújhelyig
Vámosgyörkig és Balatonrendesig,
különbusz
a és különbusz a különbusz
a majd 15 perc séta a
táborig. Kíséretet táborig. Kíséretet táborig. Kíséretet táborig. Kíséretet
Budapestről,
a Budapestről,
a Budapestről,
a Budapestről,
a
keleti
keleti
keleti
Dunántúlról
országrészből
országrészből
országrészből
(nagyobb
(nagyobb
(nagyobb
(nagyobb
vasútállomásoktól)
vasútállomásoktól vasútállomásoktól vasútállomásoktól ,
valamint
) ill. Veszprém és ) ill. Veszprém és ) ill. Veszprém és Debrecen
és
Győr útirányból Győr útirányból Győr útirányból Szeged útirányból
biztosítunk
biztosítunk
biztosítunk
biztosítunk.
kilátó, Felújított
füzéri Sástói
kilátó, Balaton-part
20
Attrakciók a Sástói
Kékestető,
vár,
Izra-tó,
Kékestető,
méterre,
környéken
Mátrafüred,
Hollóháza, Nagy- Mátrafüred,
tanúhegyek
a
(lehetőség
kalandpark
és Milic; az ország kalandpark
és közelben (Gulács,
lesz a tábor bobpálya, libegő
legészakibb pontja bobpálya, libegő
Tóti-hegy…),
során
Salföldi-major

Étkezés

meglátogatni
)
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Melyik turnust válasszuk?
A táborok programszerkezete minden turnusban megegyező, mindenhol ugyanaz a
Medve Matek-hangulat élhető át. A komfortfokozat és az étkezés is hasonló a
különböző szálláshelyeken, de természetesen mindegyik helyszínünknek megvannak a
sajátosságai. Luxusra nem kell számítani, hamisítatlan tábori hangulatra azonban annál
inkább!
Fontos jótanács: azoknak, akik még nem töltöttek több napot szüleiktől távol, első
alkalomra rövidebb, egyhetes turnusainkat ajánljuk.
Kiknek ajánljuk a SÁSTÓI turnusokat?
Kézenfekvő módon azoknak, akik viszonylag közel laknak a Mátrához. De azoknak is
jó szívvel ajánljuk, akik távolabb élnek és/vagy még soha nem jártak a Mátrában.
Érdemes feltérképezni, hogy a barátok, ismerősök közül ki megy még a sástói táborba.
De akkor sem kell csüggedni, ha valaki eleinte barátok nélkül indul útnak. Garantált,
hogy egy-két napon belül sok új barát veszi majd körül!
Kiknek ajánljuk a PUSZTAFALUI (10 napos) turnust?
A tíznapos táborban az egyhetes turnusokhoz képest jobban el lehet merülni egyegy témában, valamint több programot tudunk megvalósítani. A hangulat és a
maradandó élmények garantáltak! A Zemplén közelében lakók mellett azoknak is
ajánljuk ezt a turnust, akik távolabb élnek és/vagy még soha nem jártak ezen a
gyönyörű helyen. Emellett visszatérő táborozóinknak is jó szívvel ajánljuk ezt a
különleges helyszínt. De akkor sem kell csüggedni, ha valaki eleinte barátok nélkül,
matektábori újoncként indul útnak. Garantált, hogy egy-két napon belül sok új barát
veszi majd körül, akikkel 10 napon keresztül rengeteg élmény várja majd!
Kiknek ajánljuk a PÁLKÖVEI turnusokat?
Kézenfekvő módon azoknak, akik szívesen táboroznának a Balaton partján (a
táborhely nincs egybeépítve a stranddal, de a strand 20 méterre található). Azoknak is
jó szívvel ajánljuk, akik távolabb élnek és/vagy még nem jártak ezen a környéken.
Érdemes feltérképezni, hogy a barátok, ismerősök közül ki megy még a pálkövei
táborba. De akkor sem kell csüggedni, ha valaki eleinte barátok nélkül indul útnak.
Garantált, hogy egy-két napon belül sok új barát veszi majd körül!
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A TÁBOROK PROGRAMJA
A matektáborok programszerkezete a komplex tehetségfejlesztő programok alapelveit
követi, azaz a következő alapelvek hangsúlyosan megjelennek: matematikai
fejlesztés; új tevékenységek megismerésének és kipróbálásának lehetősége;
szocializációs programok; szabad programok és pihenőidő.
Ennek megfelelően délelőttönként 2x90 percben kiscsoportos matematikai
foglalkozásokat tartunk, ahol egy-egy érdekes témakört dolgozunk fel. Délután és este
játékos vetélkedők, sportprogramok, társasjáték, meghívott híres szakemberek
előadásai és közösségépítő programok vannak terítéken. A tábor része egy egész napos
túra is.
A program tehát nagyon sokszínű, ezért garantáljuk, hogy senki nem fog unatkozni.
Természetesen nem minden program kötelező, így a pihenésre és kötetlen
beszélgetésekre, játékra is kellő idő jut. A konkrét turnusok programtáblázatát a
résztvevők az adott turnus elején kapják kézhez.
Táboraink programja több mint 20 éve folyamatosan csiszolódik annak érdekében,
hogy a lehető legtartalmasabb elfoglaltságot tudjuk biztosítani a diákoknak.

JELENTKEZÉSI INFÓK; HATÁRIDŐK, DÍJAK,
KEDVEZMÉNYEK
A jelentkezés módja, résztvevői létszámok
Jelentkezni kizárólag a www.medvematek.hu honlapon üzemeltetett internetes
Nevezési rendszeren keresztül lehet. Személyes, postai, e-mailben történő, ill.
telefonos jelentkezésre nincs lehetőség, de a táborokról információt kérni
természetesen lehet a honlapon megadott elérhetőségeken. A jelentkezést kizárólag
nagykorú személy bonyolíthatja le. Ez azt jelenti, hogy a 18 év alatti diákok
jelentkezését szüleinek vagy idősebb hozzátartozójának kell intéznie.

Jelentkezési határidő
A matektáborok jelentkezési határideje egységesen 2021. június 15. Amennyiben
egy tábor eléri létszámkorlátját, az arra történő jelentkezést határidő előtt lezárjuk és
várólistát nyitunk. Várólistáról bekerülni a résztvevők közé úgy lehet, ha a résztvevők
közül valaki lemondja a tábort.
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Fontos! Érdemes a jelentkezést jóval a végső határidő előtt elintézni, ugyanis a
táborok szinte kivétel nélkül be szoktak telni a jelentkezési határidő előtt! Nem
szeretnénk, ha bárki a késlekedés miatt maradna le a táborokról.

A résztvevők részletes tájékoztatása
Szerencsére már hivatalos, hogy 2021-ben is van lehetőség nyári táborokat szervezni.
Az összes korábbi jelentkezőt (akik még akkor jelentkeztek, amikor nem volt teljesen
biztos a táborok megrendezhetősége) e-mailben tájékoztattuk a további tudnivalókról.
Az újonnan jelentkezőknek elegendő ezt a kiírást áttanulmányozniuk.
Az egyes turnusok összes résztvevője a tábor kezdete előtti héten egy részletes
információs csomagot kapnak e-mailben (szülői e-mail címre kiküldve). A
tájékoztató dokumentum tartalma:
 a diákok által hozandó felszerelések listája,
 részletes utazási információk gyülekezési helyszínekkel,
 részvételi engedély a tábor házirendjével (szülő által nyomtatandó, aláírandó és
a tábor kezdetén le kell adni),
 szülői nyilatkozat annak igazolására, hogy a gyermek egészséges (szintén a
szülő által nyomtatandó, aláírandó és a tábor kezdetén le kell adni).

Részvételi díjak - összegző díjtáblázat
Ár: Ft/fő

Sástó
(7 nap)

Pusztafalu
(10 nap)

Pálköve (7
nap)

Medve Matek
kedvezményes ár*

44.000

58.000

48.000

Alapár (bárki választhatja)

50.000

66.000

56.000

*A Medve Matek kedvezményes árat azok a tanulók választhatják, akikre a
következő feltételek közül legalább az egyik teljesül:
 részt vesz/vett a Medve Szabadtéri Matekversenyen (tetszőleges helyszínen és
időpontban) vagy a Medve Matek GO versenyen
 korábban már részt vett legalább egy Medve Matektáborban (nyári és évközi is
számít)
 legalább egy testvérével együtt érkezik (az összes testvérnek jár a kedvezmény)
 legalább egy évfolyamtársával együtt érkezik (az összes évfolyamtársnak jár a
kedvezmény – azonos iskola és azonos évfolyam szükséges)
 versenyeredményei alapján iskolai postai meghívót kapott a Medve
Matektáborba
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Rászoruló diákok támogatása a magasabb ár választásával
Célunk, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben lévő tehetséges diákok se maradjanak
ki a matektábor-élményből. Ezért lehetőséget adunk a jobb módú, Medve Matekkedvezményre jogosult családoknak arra, hogy a táborok magasabb alapárát választva
hozzájáruljanak ehhez a célhoz: 7 ilyen hozzájárulás = 1 rászoruló tehetség
ingyenes matektábora! (Részletek a következő bekezdésben.)
Matektábor még nagyobb kedvezménnyel vagy ingyenesen
Azon diákok számára, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el a 90.000 Ft-ot, és matematikából kiemelkedő eredménnyel rendelkeznek,
szociális támogatási programot hirdetünk, ahol ingyenes matektábori részvételt lehet
elnyerni. A program pénzügyi hátterét A Matematika Összeköt Egyesület saját
forrásból és nagylelkű támogatói segítségével tudja biztosítani, így évről évre akár 4050 diákot ingyenesen tudunk vendégül látni a Medve Matektáborokban. Ha Önök
magukra ismernek ebben a leírásban, vagy az ismeretségi körükben van olyan diák,
akik számára ideálisnak tartanák szociális támogatási programunkat, kérjük, lépjenek
velünk kapcsolatba a tabor@medvematek.hu e-mail címen, hogy segíteni tudjunk!

Mit tartalmaz a Medve Matektábor részvételi díja?
•
•
•
•
•

•

szállás és napi háromszori étkezés a tábor teljes időtartama alatt
az összes tábori programon és foglalkozáson való részvétel
korlátlan társasjáték- és sporteszköz-kölcsönzés és pályahasználat
egyedi tábori karszalag
a tábor saját „fizetőeszközének” (batka) használata, gyűjtése a különböző
programokon, és a Batkaboltban ajándékok vásárlása batka ellenében
(emblémázott ajándékok, könyvek és játékok vásárolhatók, így minden diák 2-3
extra ajándékkal tér haza)
belépődíjak (pl. kalandparkba vagy egy-egy látnivalóhoz túra közben)

Az utazási költségeket a tábor díja nem tartalmazza, így a vonatjegyeket előzetesen
mindenkinek saját magának kell megvennie! (A csoportos, kísérettel történő utazás
során mindenki a saját vonatjegyét hozza magával.) A különbuszos utazás díját (Sástó
és Pusztafalu esetében) a tábor kezdetekor kell kifizetni készpénzben. Enek ára
legfeljebb annyi lesz, mint egy diákjegy ára az adott viszonylaton. A pálkövei turnus
esetében különbuszos utazás nincs, mivel a vasúti megálló a táborhely közelében van.

Részvételi díjak befizetése
Az internetes jelentkezés befejezése után a részvételi díjat ill. annak első részletét a
Teljes Gráf Nonproft Kft. bankszámlájára kérjük átutalni vagy banki pénztárban
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készpénzben befizetni. Az internetes Nevezési rendszerben további részletes útmutató
is megtalálható a nevezés és a befizetés zökkenőmentes lebonyolításához.
A Teljes Gráf Nonprofit Kft bankszámlaszáma: 11701011-21456145 (OTP
Bank).
Figyelem! A részvételi díjakat a korábbi években A Matematika Összeköt
Egyesület számlájára kellett befizetni, ez idén egy belső szervezeti átalakulás
miatt megváltozott. A szervezői csapat azonban természetesen változatlan. Kérjük
visszatérő táborozóinkat, a befizetéskor fokozottan ügyeljenek, hogy a megfelelő
bankszámlára fizessék be a díjakat.
A részvételi díjakat egy, kettő vagy három részletben lehet fizetni. A fizetési
ütemezésről bővebb tájékoztatást a Nevezési rendszerben adunk. A befizetések szintén
a személyes Nevezési rendszerben követhetők nyomon a honlapunkon.
Megjegyzés: az internetes Nevezési rendszer a befizetendő összege(ke)t automatikusan
kiszámítja és ki is írja (beleértve az esetleges kedvezményt is), így a jelentkezőknek
nem kell végigszámolniuk, hogy mikor mekkora összeget kell befizetniük.
Fizetési határidő
Egy jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a befizetés (első részlete) megérkezik a
Teljes Gráf Nonprofit Kft. bankszámlájára. A Nevezési rendszerben rögzített
jelentkezéseknek 5 munkanapig tartjuk fenn a helyet, ezért a fizetési határidő az 5.
munkanap. Amennyiben nem érkezik befizetés 5 munkanapon belül, a helyek
felszabadulnak, így a részvételt nem tudjuk garantálni.
Lemondás
Ha meghiúsul a részvétel, a jelentkezést haladéktalanul törölni kell a Nevezési
rendszer Eddigi nevezések és fizetési információk menüponjában. Május 31-ig történő
lemondás esetén a teljes addig befizetett összeg felhasználhatóvá válik egy másik
rendezvényünkre, illetve kérés esetén visszafizetjük azt. Június 1. és 15. közti
lemondás esetén az összeg 50%-át fizetjük vissza, ennél későbbi lemondás esetén az
addig befizetett összeg elvész a szálláshelyek felé történő előlegfizetési
kötelezettségeink miatt. (Vis maior lemondás esetén kézenfekvő megoldás egy új
résztvevő megtalálása, az ezzel járó adminisztrációt készséggel elvégezzük.)
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A TÁBOROK RENDSZABÁLYAI
Az alábbiakban részletezett szabályok minden táborhelyszínen érvényesek. Ezen kívül
az egyes táborhelyekre vonatkozó speciális szabályok és az aktuális járványügyi
szabályok is bekerülhetnek egy-egy turnus házirendjébe. Az aktuális házirendet
mindig a résztvevőknek kiküldött e-mailes információs csomag tartalmazza. Az
abban található házirendet szükséges a szülőnek kinyomtatnia, és aláírásával vállalnia,
hogy gyermeke a házirendet be fogja tartani. Az aláírt nyilatkozatot a táborozás
megkezdésekor le kell adni a szervezők részére.
A Medve Matektáborok általános házirendje
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tábor területét felnőtt felügyelet nélkül senki nem hagyhatja el. A tábort
felnőtt nélkül esetlegesen elhagyó diákokért a szervezők semminemű
felelősséget nem vállalnak.
Takarodó után hangoskodni, a társakat a pihenésben megzavarni tilos. A
takarodó időpontja és másnap reggel 6 óra között mindenki köteles a saját
szobájában tartózkodni.
A tábor területén dohány- és alkoholtartalmú termékeket birtokolni, valamint
ilyeneket fogyasztani szigorúan tilos.
A diákoknál lévő értékekért (különösen: készpénz, személyes értéktárgyak)
semminemű felelősséget nem vállalnak a szervezők. A tábor elején az értékek
megőrzésre átadhatók a szervezőknek, csak így tudunk értük felelősséget
vállalni.
Minden résztvevő köteles társai testi és lelki épségét tiszteletben tartani, és
mások szándékos zavarását, valamint a másokra veszélyes viselkedést mellőzni.
Étkezéskor mindenki köteles kulturáltan viselkedni, és az ételosztásnál a
szervezői utasításokat betartani.
A zuhanyzókat és a mellékhelyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen
használni.
Bármiféle rongálás és szemetelés, illetve a környezet károsítása a tábor
területén és azon kívül is szigorúan tilos.
A szobákat a diákok kötelesek tisztán, rendben, szeméttől mentesen tartani.
A szervezők engedélye nélkül tüzet gyújtani szigorúan tilos.
Másokra veszélyes eszközöket (pl. csúzli, zsebkés) a tábor területén használni
tilos.
Balesetveszélyt előidéző magatartást folytatni tilos, ilyen esetekben a szervezők
nem tartoznak felelősséggel a diákokért (pl. fára mászás a szervezők tudta
nélkül stb…).
A tábor területén kívül megvalósuló kirándulás, túra során a szervezőktől
eltávolodni, a csoportos útvonalról letérni szigorúan tilos.
Vészhelyzet esetén a szervezői utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
A sporteszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni és
sportszerűen, másokat nem veszélyeztetve viselkedni.
A kölcsönkapott társasjátékokat a játék után hiánytalanul vissza kell adni a
szervezőknek.
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•

Bármilyen testi-lelki probléma, sérülés esetén azonnal a szervezőkhöz kell
fordulni, hogy a megfelelő segítséget megadhassuk.

Ha a gyermek nem tartja be a fenti házirendet, a szervezők jogosultak a szülőket
azonnal értesíteni, ismétlődő kihágás esetén pedig a gyermek táborozásának a tábor
vége előtt véget vetni – ez esetben a gyermeket és szüleit semmilyen kártérítés nem
illeti meg.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szervezőknek nincs lehetőségük az összes diákot
0-24 óráig közvetlen megfigyelés alatt tartani. A résztvevők felelőtlen magatartásából
eredő károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget. Köszönjük az együttműködést!

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK, JELENTKEZÉSI
FELÜLET
Összegyűjtöttünk néhány gyakran ismételt kérdést.
1. Későbbi érkezés, korábbi elmenetel lehetséges-e, a tábordíj változik-e ilyen
esetekben? A táborban a teljes időtartam alatt érdemes részt venni, ugyanis a
program egy jól felépített egységet alkot, az ismerkedéstől a szakmai
programok felépítésén át a táborzárásig. Szükség esetén természetesen
lehetőség van a tábor elhagyására, illetve későbbi érkezésre, de csak olyan
jelentkezést fogadunk, ahol a teljes tábori részvételt (előreláthatólag) tudják
vállalni. Díjkedvezményt és -visszatérítést semmilyen esetben nem tudunk
nyújtani, amennyiben a táborban tartózkodás lerövidül.
2. Van-e lehetőség egyéni utazásra? Igen, a szülők is hozhatják/vihetik a
gyermeket, ezt a szándékot előre kérjük jelezni. Ugyanakkor javasoljuk a közös
utazáson való részvételt, ugyanis már a vonaton megszülethetnek az első
barátságok!
3. A szülő ott alhat-e a táborban? Van-e lehetőség tábor közben meglátogatni
a gyermeket? Szülői ottalvásra nincs lehetőség. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a tábor ideje alatt (az utazást is beleszámítva) minél több időt tölt a
gyermek a szülőjével, annál kevésbé tudja igazán megélni a matektábori
hangulatot. Ezért kérjük, hogy miután átadták a gyermeket a szervezőknek,
minél hamarabb engedjék őket önállóan, szülői kontroll nélkül kibontakozni. A
fentiek miatt a tábor közbeni szülői látogatást sem ajánljuk, de ezt
természetesen nem is tiltjuk.
4. Az első és utolsó napokon kb. hány órakor kezdődik a tábor ill. a közös
utazás? A szálláshely elfoglalása és a tábor megnyitója a tábor első napján 15
órától lehetséges. A közös utazás végén a csoport is kb. ekkor ér a helyszínre.
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Az utolsó a napon a program az ebéddel és az ebéd utáni búcsúzkodással zárul,
így a helyszíni programok kb. 14 órakor érnek véget. A közös utazás
kezdete/vége attól függ, hogy milyen távolról érkezik egy táborlakó. Úgy
érdemes számolni, hogy a tábor kezdő napja és utolsó napja is teljes egészében
szabaddá legyen téve, ugyanis az utazás akár a reggeli órákban is kezdetét
veheti. Részleteket mindig a konkrét turnus e-mailes tájékoztatójában küldünk.

Ha a jelen dokumentum elolvasása után még van kérdése a Medve Matektáborral
kapcsolatban, látogasson el Kapcsolat oldalunkra ( www.medvematek.hu/kapcsolat ),
vagy keressen minket alábbi elérhetőségeinken:
 telefon: +36702494559
 e-mail: tabor@medvematek.hu

Jelentkezési felület
A matektáborok bemutató oldalai honlapunkon a www.medvematek.hu oldalról a felső
menüből érhetőek el.
A táborokba jelentkezni pedig honlapunk Nevezési rendszerén keresztül lehet:
www.medvematek.hu/nevezesi-rendszer
A jelentkezők egyidejűleg elfogadják a Teljes Gráf Nonprofit Kft. (honlapunkon
található) Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), valamint Adatvédelmi
nyilatkozatát. A jelentkezéskor megadott adatokat kizárólag adminisztratív és
kapcsolattartási célra használjuk, és kérésre töröljük.

Minden táborozónak felejthetetlen élményeket kívánunk!
A Medve Matek csapata
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