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ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT 
SOLTVADKERTI IFJÚSÁGI TÁBORA 

 
A várostól kb. 4 km – re, a Vadkerti tó partján épült táborunk az Alföld „közepén”, a 
Kiskunsági Nemzeti Park alsó határán. A homokos ösvényeken kellemes kirándulások 
szervezhetők. Útközben sok apró vad, nyúl, fácán, őz látható a sűrű fenyvesekben. A táj 
jellegzetessége és felejthetetlen látványossága az ősborókás. A Vadkerti tó védett 
nádasaiban sok vízimadár fészkel. Pár éve hattyúk is megtelepedtek a tavon. A tó 
horgászásra is alkalmas, jegyet a tavat kezelő Horgászegyesülettől a campingben lehet 
vásárolni. A sekély tó tavasszal gyorsan felmelegszik, így már a szezon elején is alkalmas a 
fürdésre. A tábortól kb. 800 méterre kiépített, jól ellátott strand van. 
 

              
 
Szeretettel fogadunk és várunk óvodás csoportokat, erdei iskolákat, osztálykiránduláson 
résztvevő csoportokat, hétvégi rendezvényeket. A tábor alkalmas gólyatáborok rendezésére 
is! 

 

  
  

A tábor a strandtól kb. 800 méterre van, melyre állandó belépőt biztosítunk. A strandbelépő 
ára - a nyári szezonban - benne van a táborhasználati díjban, ezért külön fizetni nem kell.  
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A központi épületben található a 
tábor konyhája, önkiszolgáló 
étterem, stúdió és társalgó.  

Az étterem 170 m2, alkalmas 
szabadidős programok 
lebonyolítására. A stúdióból  1 db 
színes TV, videó magnó, 
fénytechnika vezérelhető. A terem 
jó minőségű hangosításához 
erősítők, CD, DVD, hangfalak, 2 db 
magnó deck, keverőpult,  mikrofon 
áll rendelkezésre. A hanganyagról a 
táborozóknak kell gondoskodniuk. 

 

                

 

A táborban 5 faházsor épült:    

          

 Az I. faházsorban egy pedagógus szoba (3 férőhellyel), 
egy orvosi rendelő, mellette betegszoba és 3 gyerekszoba 
van.  

 
 
 

 
 tanári szoba 
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A II. - V. faházsorok egyformák: az első szoba tanári 
szoba, majd ezt követik 5 darab gyerek szoba, ezek 
4 személyesek, egyenként két darab emeletes 
ággyal. A csomagok beépített szekrényekben 
helyezhetők el. A szobában található egy asztal négy 
székkel.   

 

 
A tábor körbekerített, területe füvesítve, parkosítva van.  Szilárd burkolatú járdák mellé 
sövényeket telepítettünk. 
Minden faházhoz tartozik egy fedett pavilon, mely csoportos foglalkozások lebonyolításához  
kiváló. 
 

  
 

Gyerekszoba 
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 1 db kézilabdapálya, 2 db kosárlabda pálya, 1 db röplabda pálya, és 5 db ping-pong asztal 
áll a táborozók rendelkezésére. A sportszerraktárból sportszerek, játékok kölcsönözhetőek 
díjmentesen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportpálya 
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A tábor befogadóképessége 
 
5 db tanári szoba 3 férőhellyel, összesen 15 fő. 
23 db gyermekszoba 4 férőhellyel, összesen 92 fő. 
 
A pihenés és a kikapcsolódás hasznos eltöltéséhez nyújtunk segítséget: kirándulások, 
kézműves foglalkozások, sportesemények, egyéb szabadidős tevékenységek lebonyolítását 
vállaljuk. 
 

Táborozás költségei 2014. október 16. és 2015. október 15. között 

NAPI SZÁLLÁSDÍJ  
 I. kategória (14 éves korig) II. kategória (14 éves kortól) 

előszezon (05.01-06.14) 1 350 Ft 1 750 Ft 
főszezon (06.15-08.20) 1 750 Ft 2 150 Ft 

utószezon (08.21-10.15) 1 350 Ft 1 750 Ft 
ÉTKEZÉS 

 (táborban történő étkezési szándékukat kérjük előre jelezzék) 
 I. kategória (7 éves korig) II. kategória (7 éves kortól) 

reggeli 500 Ft 690 Ft 
ebéd 1000 Ft 1 250 Ft 

vacsora 820 Ft 950 Ft 
 

Egyéjszakás felár: 500,-Ft/fő; 
 

A tábor területén sátorozásra is van lehetőség, díja: 
- elő és utószezonban: 600,-Ft/fő/nap;  

- főszezonban 700,-Ft/fő/nap. 
 
Budapest, Újbuda (XI. kerület) intézményei részére fenntartott ajánlat: 

 Óvodás csoportoknál minden 10 fő gyermek után illetve iskolás csoportnál minden 15 
fő gyermek után 1 fő pedagógus-kísérő szállása ingyenes, illetve napi bruttó 5.000 Ft 
+ járulékait térítünk meg. 

 Amennyiben közösségi közlekedéssel (MÁV, Volánbusz) történik utazásuk, 
menettérti jegyeiket megtérítjük (Soltvadkert megállóhely és a tábor között a 
csomagok szállításáról gondoskodunk). 

 Az általunk szervezett buszos utazások esetén utazási költségtérítésként gyermekek 
esetén 2.500 Ft/fő, felnőtteknél 5.000 Ft/fő összeget térítünk meg a különbusszal 
szervezett alábbi szállítási költségekből: 
 

SZÁLLÍTÁS (Budapest XI. kerület – Soltvadkerti Ifjúsági Tábor – Budapest XI. kerület 
(szállíttatási szándékukat kérjük előre jelezzék) 

17 fős busz: 149.860 Ft 29 fős busz: 220.980 Ft 50 fős busz: 259.080 Ft 
20 fős busz: 172.720 Ft 36 fős busz: 238.760 Ft 56 fős busz: 279.400 Ft 
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Fizetési lehetőség: készpénz, banki átutalás, a szállásdíj esetében lehetséges SZÉP kártyával 
történő fizetés (OTP, MKB, K&H) is. 

Előleg 
A regisztrációs díj (előleg) mértéke: a bruttó szállásdíj 30%-a. Az előleg az igénybevétel 
megkezdése előtt 30 nappal befizetendő. 
 
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében igazoljuk vissza. 

Egyéb, kötelező adatszolgáltatások 

A táborozás megkezdése előtt három nappal a teljes résztvevői listát kérjük. A névsor mellé 
kérnénk a táborszervezőket, hogy a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4 § (2) bekezdésében 
szereplő, a gyermekek egészségi alkalmasságára vonatkozó törvényes képviselői 
nyilatkozatokat – a jogszabály 2. számú mellékletében részletezett tartalommal – 
megküldeni szíveskedjenek. A nyilatkozat mintáját jelen tájékoztató anyag mellékleteként 
csatoljuk. 

Szervezett táborunk egyik fő alapelve, hogy egy gyermek se unatkozzon. Ezért úgy 
alakítottuk ki programjainkat, hogy minden gyermek megtalálja a kedvének megfelelő 
foglalkozást és elfoglaltságot.  

A tábor által az alábbi foglalkozásokra van lehetőség:   
 lovaglás (futószáron) 
 lovas kocsikázás 
 kézműves foglalkozások  
 strandolás 
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Felnőtt kísérettel és felügyelettel az alábbi programokat ajánljuk: 

Családi Fitness és Kalandpark 

A parkban található játékeszközök: 
 Integrált játéktorony 
 Kötélpályák 50 méteres 
 Mini csúszda 
 Lapülőkés és bébi ülőkés hinta 
 Madárfészekhinta 
 Libikóka 
 Rugós játékok 
 Mászóka 
 Integrált játék lugas 
 Homokozó 

 
A játszótér 2 éves kortól kínál készség- és képességfejlesztő, szórakoztató játéklehetőséget. 
 
 
Belépődíj: egyedi kalkuláció alapján, csoportkedvezménnyel 
 
 

               

 

Vadkerti-tó körüli tanösvény és kilátó 

A szép sétány mellett pihenőpadok, sütögető helyek teszik kellemessé a sétát, a pihenést, a 
szabadidő hasznos eltöltését. A nyugalmas környezet sok látogatót ösztönöz sétára, valamint 
a gyermekek és felnőttek is rengeteg élménnyel gazdagodhatnak, hiszen megismerhetik a tó 
körüli növény és állatvilágot. 
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Paintball pálya 

Kezdőcsomag:  3.810 Ft 
Tartalmazza a pálya használatot, a fegyvert, a ruházatot, fejvédő 
maszkot, igény esetén a mellvédő bérletét és a CO2 folyamatos töltését 
valamint 200 db festékgolyót. 

 

Gokart pálya 

Gokart:  1.500 Ft / 5 perc  
   2.500 Ft / 10 perc 
 
Elektromos kisautó:  2x100 Ft / 3 perc 
 
Keceli hadtörténeti park 
 
A több ezer katonai, harcászati eszközt bemutató múzeum négy részből áll: fegyvermúzeum, 
tüzérmúzeum, makett ház és a leglátványosabb rész, a szabadtéri hadiipari bemutató. 
A fegyvermúzeumban többek között Kádár János vadászfegyverei is megtekinthetők. A 
tüzérmúzeumban a magyar tüzérség eszközeit, öltözékeit láthatjuk. A makett házban sok 
száz különféle harci eszköz miniatűr másolatát helyezték el. 
A több mint 3 hektáros szabadtéri kiállításon tekinthetők meg a Magyar Honvédségben 
eddig használt különböző harci eszközök, például a T-34-es harckocsi, páncélozott harci 
járművek, rakétakilövő állások, lokátorok, föld-levegő, levegő-levegő rakéták, a MiG-15-ös 
repülőgépektől a MiG-23-as, SZU-22-es, L-39-es repülőgépekig, csata- és csapatszállító 
helikopterekig, a megszűnt folyami flottilla hajóinak különféle típusáig minden. 
 
Részvételi díj: 
14 éves korig 800 Ft 
14 éves kortól 1.500 Ft 
+ busz költség 
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Pusztaolimpia Bakodpusztán – iskolásoknak 
 
Lovasbemutató és pusztai kocsikázás közben a szürke szarvasmarha gulya, mangalica konda, 
racka nyáj megtekintése, istállólátogatás és állat simogatás. Mindezek után kezdődhet a 
Pusztaolimpia, érdekes játékokkal.  
 
Részvételi díj: 2.500 Ft + buszköltség 
 
Pusztaolimpia Bakodpusztán – óvodásoknak 
 
Lovasbemutató és pusztai kocsikázás közben a szürke marha gulya, mangalica konda, racka 
nyáj megtekintése, istállólátogatás és kiscsikó simogatás. Uzsonnára zsíros kenyér, 
lilahagyma, almalé. 
 
Részvételi díj: 1.500 Ft + buszköltség 
 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!  
  

Egyéni ötleteket, programokat is megvalósítunk! 
   

Szeretettel hívjuk és várjuk a táborozni kívánó gyermekeket! 
 
 

Rólunk írták 
 
„Csoportunk 1995 óta rendszeresen minden nyáron a Soltvadkerti táborban üdül, 
általában 40-50 fős létszámmal. Nagyon szeretjük a tábor kellemes, tágas környezetét…..” 

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. augusztus  

 
„A tábor felszereltsége jónak mondható. A faházak szigetelése miatt a kánikulai hőség is 
elviselhető volt. A barakkok tisztasága, felszereltsége, az ágyneműk tiszta illata évek óta 
barátságosan fogadja a vendégeket. A berendezés, és a sok, ápolt növénnyel, sövénnyel 
díszített környezet is a dolgozók munkáját dicséri.” 
…. 
A pedagógusok és a háttérmunkások együtt teremthetik meg azt a klímát, amelyben akár 
egy életre-szóló élményt szerezhetnek az itt táborozó gyerekek.” 

 
Táborvezető 

Eleven tábori tapasztalatok, Soltvadkert 2012. július 12. 
 

„Még egyszer köszönet mindenért! 
Jövőre ismét szeretnénk igénybe venni ezt a lehetőséget, mely a gyermekek, és nekünk 
felnőttek számára is felejthetetlen élményt nyújtott.” 

Táborvezető, Cseperedő Óvoda 
2014. június 04. 
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Sorszám:  
   

JELENTKEZÉSI LAP 
Bejelentem igényemet a  

SOLTVADKERTI IFJÚSÁGI TÁBOR 
 

  fő részére, az alábbi időpontokra: 
 

201... _______ hó ______ napjától __________hó __________ napjáig, 
 

………éjszaka de, számomra megfelel az alábbi időpont is: 
 

201... _______ hó ______ napjától __________hó __________ napjáig, 
 

(Kérjük, hogy mindkét sort szíveskedjenek kitölteni!) 
Az Ön számára megfelelő elhelyezést szíveskedjen megjelölni. 

 
 

 
Név:    __________________________________________________________________ 
 
Munkahely:      ___________________________________________________________ 
 
Telefonszám:   ____________________________________________________________ 
 
Lakáscím:   ______________________________________________________________  
 
Telefonszám:   ____________________________________________________________ 
 
A számla címzettje: ________________________________________________________ 
 
Címe:     _________________________________________________________________ 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tartom be a befizetési határidőt,  
igénybejelentésem automatikusan megszűnik. 

 
Budapest, 201...______________     
 

______________________________ 
          aláírás  
 
Beküldendő:    BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. 
  1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  
  Micskóné Mátravölgyi Elvira 
  Telefonszám: 06 1 203-6072    Fax: 06 1 205-3901 
  uzemeltetes@budahold.hu 
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Melléklet 
NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 
/MINTA/ 

 
 

Tábor ideje, megnevezése:…………………………………. 
Tábor helyszíne:…………………………………………… 

 
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy gyermekemen 
 
A gyermek neve   …………………………………………………. 
A gyermek születési dátuma …………………………………………………. 
A gyermek lakcíme  …………………………………………………. 
A gyermek anyjának neve …………………………………………………. 
 

nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
-  Láz  
-  Torokfájás  
-  Hányás  
-  Hasmenés  
-  Bőrkiütés 
-  Sárgaság 
-  Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
-  Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás,  

  -  illetve a gyermek tetű- és rühmentes. 
 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2015 évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam 
ki. 

 
Budapest, 201…..…………………………… 
 
 
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  
 
neve: …………………………………………. 
lakcíme ………………………………………….,  
telefonos elérhetősége ………………………….. 
 
 
 
     ……..……………………………………………... 
     Nyilatkozatot kiadó törvényes képviselő aláírása 


