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A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ 

Angol nyelvi nyári tábort indít  

3-14 éves korú gyerek részére  

2018-ban is – anyanyelvi tanárral 

Vértesszőlősön a Bowling Klubban 

 

Nem tudod, hogyan dobd fel gyermeked nyarát?  

Mi tudjuk a megoldást, hozd el hozzánk egy, kettő vagy  
három hétre és mi örökre szóló élménnyel gazdagítjuk! 

 

 



 

 

Helen Doron English Oktató Központ 
2890 Tata, Agostyáni út 6/a. | 2800 Tatabánya, Fürdő u. 1. 

Tel: +36/20 934 6272 | Email: tata@helendoron.com 
 

A Helen Doron English az angolnyelv-tanulás egyedülálló, könnyű és természetes módja, 
hiszen a gyerekek rengeteg játékon, fejlesztő és szemléltető feladaton keresztül 
ugyanúgy sajátítják el a nyelvet, mint a saját anyanyelvüket, illetve megtanulnak nyelvi 
rendszerben gondolkodni. 

Nagyon jó alkalom erre egy intenzív nyelvi tábor, ahol a gyerekek minden nap részt 
vesznek az angol órákon, így hihetetlen eredményeket érnek el, akár egy hét alatt is. 
Az angol órák mellett kreatív, készségfejlesztő foglalkozásokkal, szabadtéri 
programokkal gazdagítjuk a nálunk töltött időt. 

A tavalyi év sikerein felbuzdulva idén is szervezünk angol nyelvi tábort a vértesszőlősi 
Bowling Klubban.  
 
Cím: Cool Ball Bowling Club 
Vértesszőlős, Valusek út 126. 
 
Különböző intenzitású és tartalmú táborokat hirdetünk meg, melyekről a 
tájékoztatóban is olvashattok. 
A táborok alatt a gyerekekkel iskolánk 6 hivatásos HDE angol nyelvtanára, anyanyelvi 
tanár, a picikkel óvoda pedagógus, illetve gyakornokok fognak foglalkozni. 
Korhatár: 2 éves kortól 16 éves korig. (Természetesen 3 éves korig a gyerekek szülői 
részvétel mellett is részt vehetnek táborainkban, illetve egyedül is jöhetnek, ha úgy 
döntötök – amennyiben a szülők is részt vesznek a programokban, a belépők árát külön 
kell rendezni.) 
 
 
A következő nyári táborokat hirdetjük meg: 
 
 

1. Teen week  
 
Hogy nehéz a kiskamaszokkal?  
Hogy visszabeszélnek? Nem fogadnak szót? Lenézik a 
kisebbeket? 
Nem vesznek részt csapatjátékban? A számítógépen 
és a tableten kívül semmi nem érdekli őket? 
 
 
Nos, mi mindezeknek az ellenkezőjét tapasztaljuk 
abban az egy hétben, amit a tinédzserek 
társaságában töltünk a Helen Doron angoltáborban. 
 
A tábor nyelve az angol, anyanyelvi tanárral. 
 
A tábor időpontja: 2018. augusztus 6-10. 
A tábor ára: 35 200 Ft 
A tábor helye: Vértesszőlős, Bowling Klub 
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2. Fun week 
 
 

A tábor 5 napja alatt a gyerekek egy színdarabot dolgoznak fel, megismerkednek a 
népszerű English Pantomime műfajjal, a drámákon keresztül szerepeket próbálnak 
ki, jelmezeket, díszletet készítenek. 
A drámapedagógia eszközeivel szabadítjuk fel a gyerekekben rejlő tehetségeket, 
szituációs feladatokban segítjük fejlődésüket. Mindezt természetesen egy élvezhető, 
játékos formában tesszük. Játszva tanulunk angolul! 

 
 

Intenzív tábor: 45 perces óra 1 héten keresztül minden nap 
délelőtt vagy délután  11 000 Ft 

Félközis tábor: 
8-12 óráig, 1x45 perces angol óra, 1x30 perces 
kreatív foglalkozás, szabadtéri program, 
tízóraival a hét minden napján (H-P) 

23 000 Ft 

Napközis tábor: 

8-16 óráig, 2x45 perces angol óra (délelőtt és 
délután egy-egy), 2x30 perces kreatív 
foglalkozás, tízórai, ebéd, uzsonna, szabadtéri 
program, a hét minden napján (H-P) 

35 200 Ft 

 
Tervezett tábori napirend: 
 

8.00-9.00  Érkezés és játék 

9.00-9.45 Angol Óra 

9.45-10.00 Tízórai 

10.00-10.30 Kreatív foglalkozás angolul 

10.30-12.00 Kirándulás, szabadtéri program 

12.00-13.00 Ebéd 

13.00-13.30 Csendes Pihenő (kicsiknek alvás, nagyoknak angol 
beszélgetés anyanyelvi tanárral) 

13.30-14.15 Szabad játék (vagy kicsiknek alvás) 

14.15-15.00 Angol óra  

15.00-15.30 Uzsonna 

15.30-16.00  Kreatív foglalkozás angolul 

16.00 Vége 
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Tervezett kirándulások, szabadtéri programok: 
 
 
 
Dotto kisvasút 
Golfozás az Old Lake Golf Klubban – a nagyobbakkal 
Biztonságos szórakozás az Old Lake Kalandparkban 
Fazekas műhely látogatás 
Angolparkban vetélkedő, fagyizás 
Gyerekjóga Gyimesi Krisztával 
Közös főzőcskézés - esős idő esetén 
Hajókázás a tatai Öreg tavon 
Játszótér a kisebbekkel 
Látogatás az Agostyáni Öko parkba 
Látogatás az Agostyáni Arborétumba – a nagyobbakkal 
Látogatás a kocsi tejfeldolgozóba 
Boci simogatás Kocson 
Kerti parti Vértesszőlősön 
Bowlingozás 
Tatai tanösvény 
Kirándulás és piknik a Turul kilátónál 
Bányászmúzeum 
Görkorizás 
 
 
 
A programok a jelentkezők létszámától, életkorától, a csoportok alakulásától és az 
időjárástól függően lesznek megtartva. A rendelkezésre állás és az igényeknek 
megfelelően. A programok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
 
 
 
Ebéd: 
 
A Bowling Klub Éttermében 
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További információk:      

 

1. A Fun Week táborok 2018. július 16-augusztus 10-ig hetente indulnak. 

 1. hét 2018. július 16-20. 

 2. hét 2018. július 23-27. 

 3. hét 2018. július 30-augusztus 3. 

 4. hét 2018. augusztus 6-10. 

2. Minden tábor minimum 8 jelentkezővel indul! Amennyiben igény van rá, 
gyermekfelügyeletet is vállalunk a tábor előtt és után 1-1 órával. (7:00-tól és 16:00-
17:00-ig)  

3. Amire a gyerekeknek szükségük lesz a táborban: váltó ruha (széldzseki, sapka a 
nap vagy szél ellen), váltó cipő, fogkefe, fésű, fürdőruha a vizes programokhoz, 
autósülés a kirándulós programokhoz, pléd és/vagy alvópárna, alvós kabala, 
amennyiben van, minden esetben kérünk benneteket, az időjárási viszonyoknak 
megfelelően öltöztessétek a gyerekeket és váltóruhát hozzatok! 

4. Amennyiben a gyerek bármilyen allergiában szenved, kérjük jelezzétek a tábor 
kezdetekor is. 

5. Kérünk benneteket, hogy idejében jelentkezzetek, mert a szabad helyek hamar 
betelnek! 

6. Fizetni a tábor első napján, hétfőn reggel kell, előre, egy összegben. Mivel foglalót 
nem szedünk, amennyiben a tábort nem tudja a gyermek befejezni, a tábori díjat 
nem tudjuk visszatéríteni! 

7. Kérjük, a napközis táboros gyerekek szülei pénteken délután próbáljanak meg 
15:30-ra a tábor helyszínére jönni, hogy a gyerekeknek legyen lehetősége a héten 
tanultakat bemutatni. 

8. Érdeklődni lehet a +36/20-9346272 telefonszámon vagy e-mailben: 
tata@helendoron.com  

9. További információk a weboldalunkon: tata.helendoron.hu illetve facebook 
profilunkon Helen Doron Tata(bánya) néven. 

10. A tábor felelős vezetője: Mészáros Szilvia 06/20 934 6272   

 


