
Meghívó a 2021. évi XX. Háló Táborba 

Mottó: „Ha egyszer te vagy az a személy, aki híd lehetne, miért ne legyél híd?” (Jeanine Cummins)

Kedves Barátunk! 

Nyári táborunkba idén is szeretettel várunk téged, barátaidat, családodat – azaz mindenkit, akivel
szeretnél  egy  lelkiekben,  szellemiekben,  testiekben,  szórakozásokban  gazdag  hosszú  hétvégét
eltölteni Kárpát-medencei ismerőseiddel.

Az idei nyári  táborban igaz,  hogy a megszokottnál kicsit  rövidebb időre,  de ismét személyesen
találkozhatunk a Kárpát-medence minden területéről érkezőkkel Békés-Dánfokon. 

A Tábort a KAPCSOLATOK jegyében szervezzük. Az egyes napok témája az alábbi lesz:
• Kapcsolatom embertársaimmal
• Kapcsolatom a teremtett világgal
• Kapcsolatom a Teremtővel

Tábor időpontja  :   
 A tábor időtartama augusztus 4-8. 
 Érkezés augusztus 4-én 14 óra után (a vacsorát szerdán egyénileg kérjük megoldani)
 Hazaindulás  augusztus  8-án  (vasárnap)  reggeli  után,  10  óráig.  Vasárnap  reggeli  után

tervezünk egy gyulai  kirándulást  mindazoknak,  akik  szeretnének egy városnézésen részt
venni. (kb. 2-3 órás időtartam, ebédmenüre van lehetőség külön díjért)

A tábor helyszíne:
 Dánfoki Üdülőközpont Békés, Hrsz. 6929/50, 5630 (+36 20/592-5636)
 Az Üdülőközpontról, lehetőségekről itt tájékozódhatsz: https://danfok.hu/

Amire a táborban számíthatsz:
 Előadások (a teljesség igénye nélkül: Pécsi Rita, Kükedi Zsolt, Klem József, Orosz István) 
 Kiscsoportos beszélgetések 
 Közös szentmisék 
 Sportlehetőség (pl. kajak, íjászat, strandolás a Körös holt ágában), játékos programok 
 Esténként kulturális és szórakoztató programok, táncházak, gasztroest.

Részvételi díjak:

  
Magyarország, 
Felvidék

Erdély, 
Partium

Délvidék, 
Kárpátalja

teljes ár (Ft) Felnőtt 20 000 Ft 18 000 Ft 12 000 Ft

 kedvezményes
árak (Ft)

Önálló keresettel 
rendelkező IFI 16 500 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft

14 év feletti tanuló 
önállóan érkezik 12 500 Ft 11 000 Ft 7 500 Ft

14 feletti tanuló, 
családdal 8 500 Ft 7 500 Ft 5 000 Ft

Gyerekek 3-14 év 5 000 Ft 4 500 Ft 3 000 Ft

Gyerek 3 év alatt 0 Ft 0 Ft 0 Ft

https://www.citatum.hu/szerzo/Jeanine_Cummins
https://danfok.hu/
tel:+36%2020/592-5636


Jelentkezés: 
Kérjük, a jelentkezési lap kitöltésével legkésőbb 2021. július 10-ig jelezd részvételi szándékodat! 

Regisztráció linkje itt:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaMxCKwuOlIc6nK8fPKgOCyx-
WVcqXU0Hnqsd7Hm2Sz1boQ/viewform

Ha nem vagy még 18 éves, és nem a szüleiddel érkezel, kérjük, hogy legyen valaki a táborlakók
között, aki vállalja érted a felelősséget, és a nevét a jelentkezési lapon is tüntesd fel! 

A jelentkezésedről visszaigazolást kapsz. A jelentkezők a pontos tudnivalókról a tábor előtt részletes
információt kapnak. 

Magyarországiak esetében a befizetés a táborban az érkezéskor a recepciónál történik, illetve előre
átutalással  is  lehetséges.  Ebben  az  esetben  kérünk,  hogy  a  budapesti  Háló  irodával  az
iroda@halo.hu-n vedd fel a kapcsolatot. 

Nagy szeretettel várunk a táborban!

Háló vezetősége és a tábor szervező csapata 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaMxCKwuOlIc6nK8fPKgOCyx-WVcqXU0Hnqsd7Hm2Sz1boQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaMxCKwuOlIc6nK8fPKgOCyx-WVcqXU0Hnqsd7Hm2Sz1boQ/viewform

