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2021. augusztus 
 
 
 

Program tervezett időpontja:          2021. augusztus 18. 

Program tervezett hossza: 5-6 óra 

Programok kezdési időpontja: 9.00 h 

Program vége: kb. 14.00-15.00 h 

Program tervezett helyszíne: PILISBOROSJENŐ – CSOBÁNKA 

vagy 

BUDAKESZI MAKKOSMÁRIA 

Rendezvény jellege: Gólyatábor nap 

Tervezett létszám: kb 60 fő ; 
 
 

 

 Kalandcsomag árajánlat: 
 

Három állomásos: Lézerharc, GPS geocathing, Sziklamászás csomag 
 

 
 Két állomásos (lézer, geocathing)+számháború: 

 

 Étkezés (ebéd): 
 

 

 

POGRAM RÉSZLETEZŐ, TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK: 
 
 

Verzió I. 

A program helyszínét (Csobánka) akár egy jó túrázással is egybe lehet kötni, ahol lennének 

izgalmas látnivalók, mint pl. Egri vár makett; Teve-szikla…. 

https://www.google.com/maps/dir/47.6441268,18.972427/Pilisborosjen%C5%91,+2097/@47 

.624809,18.9487378,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4741d807259b8757:0x400c42 

90c1eb0f0!2m2!1d18.9918365!2d47.6092307!3e2?hl=hu 

 

Verzió II. 

A megjelölt helyszínre busszal érkeznek, és ott rögtön kezdjük a programok lebonyolítását! 

Ebben az esetben is kb. 14.00-15.00 h körül végeznénk étkezéssel együtt! 

6.800 Ft/fő 

4.700 Ft/fő 

1.600-1.800 Ft/fő 

https://www.google.com/maps/dir/47.6441268%2C18.972427/Pilisborosjen%C5%91%2C%2B2097/%4047


https://www.google.com/maps/dir/Szentendre,+2000/Csob%C3%A1nka,+Oszoly- 

cs%C3%BAcs,+Hegyalja+utca/@47.6614719,18.9870053,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1 

m5!1m1!1s0x4741d60360a36671:0x400c4290c1e1c20!2m2!1d19.0668602!2d47.6795337!1 

m5!1m1!1s0x476a785d6c29bdcb:0x46ebe4650da4726d!2m2!1d18.9738257!2d47.6465219! 

3e0?hl=hu 
 

 
Verzió III. 

Ez a programverzió a Budakeszi Makkosmária helyszínre is biztosítható! 

A Makkosmáriai helyszín a Normafától is megközelíthető egy kis kirándulással! 

https://www.google.com/maps/dir/Szentendre,+2000/Budakeszi+Angyalok+Kir%C3%A1lyn 

%C3%A9ja+kegytemplom,+Budakeszi,+Makkosi+%C3%BAt+163,+2092/@47.589467,18.86 

15987,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741d60360a36671:0x400c4290c1e1 

c20!2m2!1d19.0668602!2d47.6795337!1m5!1m1!1s0x4741df08394317cd:0xc365127ca9ab 

0803!2m2!1d18.9445603!2d47.498048!3e0?hl=hu 

 

Megbeszélt programok, állomások: 

1. Lézerharc (20 fő) 
2. GPS-es geocathing kódfejtéssel (20 fő/3-4 pályával), 
3. Sziklamászás (20 fő) és/ vagy Számháború 

 
Tiszta játékidők: kb. 80-90 perc/ állomás. 

Szabályok ismertetése, körforgások, eszközök kiadása… kb. 15-20 perc/állomás. 
Tehát a programok kb. 90 percenként cserélődnek. 

 
Program lebonyolítás: 

Az osztályt három részre bontjuk, majd körforgásban bonyolítjuk a programokat! 
Ez azt jelenti, hogy kb. 6x10 fős csapatok lesznek kialakítva. 

 
Kezdés: 

1. csapat – LÉZERHARC; 
2. csapat - GPS-es geocathing; 
3. csapat - Sziklamászás. 

 
UTAZÁS: Az iskola szervezésében egyénileg megoldott! 

 

 Rossz idő esetén nem tudjuk az ajánlatban szereplő programokat lebonyolítani, ezért 

kellene egy „B” verziós zárt helyszínes programot/időpontot is kitalálni!

 Eső esetén alternatív programként a lézerharcot tudjuk felajánlani Budafokon 

pincészetbe!

 

ÉTKEZÉS 

A programhelyszínen van lehetőség bogrács készítésre, sütögetésre illetve tudunk a 

helyszínre rendelni menüt, pizzát a gyerekeknek. 

http://www.google.com/maps/dir/Szentendre%2C%2B2000/Csob%C3%A1nka%2C%2BOszoly-
http://www.google.com/maps/dir/Szentendre%2C%2B2000/Budakeszi%2BAngyalok%2BKir%C3%A1lyn


AJÁNLOTT FELSZERELÉSEK 

 Kényelmes zárt ruházat (tréning);

 Kényelmes zárt cipő;

 Esőkabát bekészítve

 Kulacs víz…

 Kullancs- és szúnyogriasztó spray
 

 

MEGJEGYZÉS: 

Csatolunk majd egy felelősségi nyilatkozatot, amit a szülőknek ki kell 

majd tölteniük és a rendezvényre el kell majd küldeniük (ebben az fog 

állni, hogy mindenki saját felelősségére vállalja a programokat)! 

 
 
 
 

Várjuk mielőbbi visszajelzésüket! 
 

 
Üdvözlettel: 


