
Gyermektábor Horpácson Gyermektábor Horpácson 

Az Együtt Európáért Alapítvány továbbra is gyermektáborokat szervez általános iskolás tanulók

számára a Horpácsi Európa Pihenő Központban. Négy tematikus tábort kínálunk, amelyekből a diákok

érdeklődési körüktől függően kedvükre választhatnak.

Osztály vigyázz!

1. Állatles: A gyermekek megismerkedhetnek a falusi élet jellegzetes állataival, ilyenek például a

nyulak, galambok, papagájok, pávák és nem utolsó sorban a tyúkok.

2. Bioháború:  A  gyermekek  a  különböző  táplálékláncok  alanyai  lehetnek.  A  klasszikus

számleolvasásos számháború az alapelv, de a feladat az, hogy a másik táplálékláncba tartozó

élőlények neveit kell leolvasni. 

3. Falu portya:  A falu bejárása során kérdésekre kell választ adni. (Hol található a falun belül,

természetvédelmi  terület?  Milyen  növény-és  állatvilágot  figyelhetünk meg?)  Sorra  kerül  a

termések begyűjtése a kézműves foglalkozáshoz.

4. Kézműves  foglalkozás:  A foglalkozás  keretein  belül  termésképeket  készíthetsz  a  korábban

begyűjtött termésekből, valamint kipróbálhatod a kavicsfestést is.

5. Csillagles,:  A csillagok figyelése  közben a  gyerekek által  kreált  meséket  hallgatjuk  meg,

előadások keretében. A mesék kötődhetnek a horpácsi élményekhez és programokhoz.

6. Szabaduló szoba:  A manapság divatos szabadulós játékok mintájára mi is berendeztünk egy

szobát. Vajon sikerül e kijutniuk a csapatoknak?

7. Keresd meg!: A kvíz-lapon megjelölt tábori helyeket kell megtalálni, végül nem csak a tábort

ismerhetik meg, hanem a megfejtést is meglelik!

8. Múzeumlátogatás: A program keretében a Horpácson található Mikszáth-kúriát látogatják meg

a diákok.

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
2658 Horpács, Úttörő út. 1. 1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33
facebook.com/hepikozpont Adószám: 18194825-2-42
Email: info@hepikozpont.hu E-mail: info@egyutteuropaert.eu
Honlap: www.hepikozpont.hu Honlap: www.egyutteuropaert.eu
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Bakancsos tábor

1. Kirándulás:A gyermektáborhoz közeli víztározóhoz látogat el a csoport. Számos elméleti és

gyakorlati feladatot kell megoldani a túra során. 

2. Tanösvény:  Az erdei túrázás alatt megismerhetik a környék jellegzetességeit. Állomásonként

megismertetjük a legérdekesebb információkat, és persze a túrázás élményével is gazdagabbak

lesznek. 

3. Csillagles:  Kinek  mi  a  csillagjegye?  Merre  találhatod,  hogy néz  ki  igazából?  Az  összes

kérdésedre választ kaphatnak a program során!

4. Bátorságpróba: Senki nem fél a sötéttől, meg az ágy alatt rejtőző szellemtől? Itt az alkalom,

hogy mindenki bizonyítsa bátorságát!

5. Bioháború:  A  gyermekek  a  különböző  táplálékláncok  alanyai  lehetnek.  A  klasszikus

számleolvasásos számháború az alapelv, de a feladat az, hogy a másik táplálékláncba tartozó

élőlények neveit kell leolvasni. 

6. Állatles: A gyermekek megismerkedhetnek a falusi élet jellegzetes állataival, ilyenek például a

nyulak, galambok, papagájok, pávák és nem utolsó sorban a tyúkok. 

7. Múzeumlátogatás: A program keretében a Horpácson található Mikszáth-kúriát látogatják meg

a diákok.

8. Falu portya: A falu bejárása során kérdésekre kell választ adni. (Hol található a falun belül, 

természetvédelmi terület? Milyen növény-és állatvilágot figyelhetünk meg?) Végül sorra kerül

a termések begyűjtése a kézműves foglalkozáshoz.

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
2658 Horpács, Úttörő út. 1. 1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33
facebook.com/hepikozpont Adószám: 18194825-2-42
Email: info@hepikozpont.hu E-mail: info@egyutteuropaert.eu
Honlap: www.hepikozpont.hu Honlap: www.egyutteuropaert.eu
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Nyüzsgő tábor 

1. Számháború, sorversenyek: A jól ismert számháború mellett izgalmas sorversenyekkel 

készülünk az érdeklődőknek. 

2. Múzeumlátogatás: A program keretében a Horpácson található Mikszáth-kúriát látogatják meg

a diákok.

3. Egészség kvíz: A játék során 4-5 fős csapatokba osztjuk a gyerekeket. A kérdésekre adott 

válasz alapján 4-5 alatt kiválasztjuk a továbbjutókat, majd az utolsó körben kiderül, hogy ki a 

legjobb. 

4. Állatles:  A gyermekek megismerkedhetnek a falusi életet meghatározó szereplőivel, ilyenek

például a nyulak, galambok, papagájok, pávák és nem utolsó sorban a tyúkok.

5. Természetjárás:  A feladat,  hogy  a  megadott  kvíz  segítségével  figyelni  kell  a  természet

sajátosságait a környék gyalogos feltárása közben.  

6. Falu portya:  A falu bejárása során kérdésekre kell választ adni. (Hol található a falun belül,

természetvédelmi  terület?  Milyen  növény-és  állatvilágot  figyelhetünk meg?)  Sorra  kerül  a

termések begyűjtése a kézműves foglalkozáshoz.
                                                                                               

7. Körjátékok: Az esti órákban kerül megrendezésre. Zenés kísérettel vezetjük a feladatokat, a jól

ismert székes (körbeülős, helyfoglalós) illetve labdaadogatós körjátékok lesznek előtérben.

8. Kézműves foglalkozás: A foglalkozás keretén belül elkészíthetik kedvenc logójukat különböző

technikákkal. 

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
2658 Horpács, Úttörő út. 1. 1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33
facebook.com/hepikozpont Adószám: 18194825-2-42
Email: info@hepikozpont.hu E-mail: info@egyutteuropaert.eu
Honlap: www.hepikozpont.hu Honlap: www.egyutteuropaert.eu

3

http://www.hepikozpont.hu/


Alkotó tábor

1. Gyöngyfűzés: A gyöngyfűzés során ékszereket, ajándéktárgyakat készíthetnek a gyerekek, 

amelyeket magukkal vihetnek a tábor zárásával.

2. Origami, quilling és filc technika: A technika elsajátításával, lehetőségük nyílik különböző 

virág és állat figurák alkotására.

3. Üvegfestés: Különböző motívumokat festhetnek, illetve ragaszthatnak fel az alkotásokra. 

4. Bőrművesség: Különböző ékszereket és ajándéktárgyakat készíthetnek az anyagokból.

5. Terméskép készítése: A természetből begyűjtött elemekből készíthetik el a képeket. (bogyók, 

száraz virágok és levelek)

6. Múzeumlátogatás: A program keretében a Horpácson található Mikszáth-kúriát látogatják meg

a diákok.

7. Állatles: A gyermekek megismerkedhetnek a falusi életet meghatározó szereplőivel, ilyenek 

például a nyulak, galambok, papagájok, pávák és nem utolsó sorban a tyúkok.

8. Falu portya: A falu bejárása során kérdésekre kell választ adni. (Hol található a falun belül, 

természetvédelmi terület? Milyen növény-és állatvilágot figyelhetünk meg?) Sorra kerül a 

termések begyűjtése a kézműves foglalkozáshoz.                                                                         

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
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facebook.com/hepikozpont Adószám: 18194825-2-42
Email: info@hepikozpont.hu E-mail: info@egyutteuropaert.eu
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Árlista

Bakancsos tábor – világjáró természetkedvelőknek

20 fő alatt 21-25 fő 26-30 fő
2nap/ 3 éjszakás 17.099 Ft 15.799 Ft 14.599 Ft
3 nap/ 4 éjszakás 22.099 Ft 20.599 Ft 19.299 Ft

Osztály vigyázz! – tanévet kipihenni vágyóknak 

20 fő alatt 21-25 fő 26-30 fő
2nap/ 3 éjszakás 16.599 Ft 15.499 Ft 14.299 Ft
3 nap/ 4 éjszakás 21.799 Ft 20.399 Ft 18.699Ft

Nyüzsgő tábor - örökmozgó rosszcsontoknak

20 fő alatt 21-25 fő 26-30 fő
2nap/ 3 éjszakás 16.699 Ft 15.699 Ft 14.499 Ft
3 nap/ 4 éjszakás 21.999 Ft 20.599 Ft 18.899 Ft

Alkotó tábor – ügyes kezű ezermestereknek

20 fő alatt 21-25 fő 26-30 fő
2nap/ 3 éjszakás 22.099 Ft 21.099 Ft 19.899 Ft
3 nap/ 4 éjszakás 27.399 Ft 25.899 Ft 24.199 Ft

*A csomag minden esetben tartalmazza a szállás díját, napi háromszori étkezést, animátorok
segítségével lebonyolított programokat és a balesetbiztosítás díját.

Információ, árajánlatkérés: 
honlap: www.hepikozpont.hu
e-mail cím: info@hepikozpont.hu
telefonszám: +36-70/ 327 1475

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
2658 Horpács, Úttörő út. 1. 1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33
facebook.com/hepikozpont Adószám: 18194825-2-42
Email: info@hepikozpont.hu E-mail: info@egyutteuropaert.eu
Honlap: www.hepikozpont.hu Honlap: www.egyutteuropaert.eu
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Információk a szálláslehetőségről: A Horpácsi Európa Pihenő Központ 35 férőhellyel rendelkezik. 
A szobákat tekintve: 2 db 4 fős apartman; 1db 5 fős apartman; 1db 12 fős szoba; 1db 6 fős szoba és
1db 4 fős szoba áll a vendégek rendelkezésére. 

(Betegség  bekövetkezése  esetén  1  fő  számára  elsősegély  szobát  biztosítunk).  
Nem utolsó sorban nemenként elkülönített fürdőszobákkal is rendelkezünk.

Hol találhat meg bennünket? Budapesttől északra 67 kilométerre található, személygépkocsival a
2/A- és a 2-es útról közelíthető meg.  

Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Üzemeltető:
HEPI Központ: Együtt Európáért Alapítvány
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