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Kiadja Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefon: +36 23/447-800, 447-851
www.budaors.hu
Felelős kiadó:
Wittinghof Tamás, Budaörs Város polgármestere
Lektorálta: Karsainé Kovács Judit

Nincs nagyobb öröm a vakációnál – a diákok számára legalábbis biztosan. És nincs nagyobb gond a szülők számára, mint kitalálni, hogyan töltsék el gyermekeik
értelmesen, biztonságban és főleg boldogan a szünidőt.

területek iránt érdeklődők
is találnak majd maguknak
számtalan izgalmas elfoglaltságot a szünidőre.

A tanítás végének közeledtével minden családban
kezdődik a fejtörés, mi legyen a nyáron, hova menjenek
a gyerekek, és persze az osztás-szorzás is, hogy meddig
tud a család nyújtózkodni.

Akár az általunk kínált
lehetőségek közül választanak, akár másképpen oldják
meg a családok a gyermekeik nyári kikapcsolódását, kívánom minden szülőnek és gyereknek, hogy legyen emlékezetes ez a vakáció. A szülőknek, hogy biztonságos és
jó helyen tudják csemetéiket, a diákoknak pedig, hogy
izgalmas, inspiráló környezetben töltsék a nyári hónapokat, tanuljanak új dolgokat, találjanak eddig ismeretlen
kihívásokat, és hogy szeptemberben, az aktív pihenést
követően, élményekkel feltöltődve térjenek vissza az iskolapadokba.

Természetesen nincs ez másképpen Budaörsön
sem. Talán itt annyival könnyebb a helyzet, hogy mint
látni fogják, nálunk lesz bőven miből válogatni. Ebben
próbál segíteni idén is ez a kis kiadvány, amelyben összegyűjtöttük azokat a lehetőségeket, amelyeket az önkormányzatunkhoz kötődő intézmények, civil szervezetek
kínálnak.

Összeállította: Szél Mónika
Grafika: Matusch Szilvia/EPC
Kivitelezés: EPC Nyomda

Ezen a nyáron is bőségesen lesznek különféle sport- és nyelvi táborok, természetjáró, művészeti,
kulturális és történelmi programok, de ugyanígy a reál

Wittinghoff Tamás
Budaörs város polgármestere

ENCAUSTIC
MŰVÉSZETI TÁBOR

Tábor vezetők: Ráduly Katalin Színművésznő
Mizik-Fiedler Piros Encaustic Festő
Művészeti táborunk, programjaink lényege, hogy olyan élményekkel gazdagítsuk gyermekeiket, amit a hétköznapokban nehezebben valósíthatnak meg. Olyan különleges technikákat, olyan
eszközöket adunk a kezükbe, ami túlnyúlik az egyszerű ceruzán
és ecseten. Az egész heti program lényege a szabad alkotás, a színek játéka kísérletekkel és improvizációs játékokkal. A hét közepén helyben kirándulni megyünk. Többféle alapanyaggal fogunk
alkotni (encaustic- viasz, akvarell, pasztell, diófapác, fa, vászon,
farostlemez, kő, fém) és térbe kilépve olyan vizuális technikákat
fogunk alkalmazni, ami elvarázsolja majd a gyerekeket.
Jókedvvel, sok-sok kreativitással, élményekben gazdag programokkal várjuk a gyerekeket 6 évestől 14 éves korig.

Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub,
Budaörs
Károly Király utca 3.

Részvételi díj: 29.500.-Ft, amely tartalmazza a
reggelit, ebédet, uzsonnát és az anyagköltséget.
Jelentkezés: piros@encaustic.hu e-mail címen
vagy a 0630/469-0685 telefonszámon.

Időpontok:
• 2017. július 3-4-ig
• 2017. július 10-14-ig
• 2017. július 17-21-ig
A kurzusok 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

ROBOKTAT NYÁRI SZAKKÖR

Szakkör vezető: Székely Viola
A szakkör olyan lehetőséget szeretne nyújtani gyerekeinknek,
ahol játékos formában, de a gyakorlatban is megszerzett tapasztalatok révén, közelebbről is megismerkedhetnek a tudomány és technológia világával.
A kismérnökök már jelentkezhetnek a szakkör nyári foglalkozásaira. Három egy hetes, napi négy órás turnus keretein belül olyan robotot tervezünk, építünk és programozunk, amely
precízen elvégzi a robotpályán található feladatokat: kipakolja
a hűtőszekrényt, megeteti az állatokat, méhkaptárból összeszedi a mézet, begyűjti a tejet, a cápát pedig a szomszédos
állatkertbe szállítja...
Ezek a feladatok az idei FIRST® LEGO® League verseny kihívásai
voltak. Projekt formájában szeretnénk mindezt megvalósítani a
nyári szakkörre jelentkező gyerekekkel is, hiszen nagy élményt
nyújtott nem csak a versenyzőknek.
Új robotokat is kipróbálhatnak, eljön az ozobot, a cubelets, a
dash és a dot.

 észvételi díj: 23.000 Ft/Fő/Hét (napi 4 óra)
R
Jelentkezés: www.roboktat.hu / Nyári szakkör
Székely Viola, telefon: 0670/555-7131, email: info@roboktat.hu

Időpontok:
Június 19. és július 7. között
• 3 turnusban
• Egy hetes turnusokban
• Minden nap 8:30-tól - 12:30-ig.

KOLLEKTÍV ALTERNATÍV
ZENEKAR NYÁRI TÁBORA
Tábor vezető: Szűcs Antal

A Kollektív Alternatív Zeneműhely egyaránt nevezhető zeneiskolának, zenekarnak vagy diákok és tanárok alkotta baráti társaságnak, de mindegyiknél helyesebb egyszerűen Zeneműhelyként
leírni �����������������������������������������������������
őket�������������������������������������������������
. Az ide járó gyerekek művész, pedagógus és zeneterapeuta szakemberek vezetésével együttesekbe tömörülnek,
dalokat írnak, lemezeket adnak ki, videoklippeket forgatnak
és koncerteken lépnek fel, mindeközben a zenét élményként
tapasztalják meg. A közösség és annak motorja, a zenei alkotás
személyiségfejlesztő hatású, ugyanakkor maradandó művészeti
értéket teremt. A Zeneműhely immár negyedik alkalommal tartja
nyári táborát a Városi Ifjúsági Klub falai között, aminek végén nagyszabású koncertet is adnak a fiatalok.

Időpont:
2017. június 26-30
minden nap 9-17 óráig
Jelentkezés: a tábor zártkörű, a jelentkezés limitált,
további infok szucs.antal.mor@gmail.com címen

XVI. BUM Nyári Művészeti Gyermektáborok 2017
a Zichy Majorban, és külső műtermekben
Táboraink június 19-től augusztus végéig tartanak. Hétfőtől—péntekig, minden nap 8—16 óráig. A gyermekeknek anyagokat, eszközöket és meleg ebédet biztosítunk. A csoportokba jelentkezni a tábort vezető
művészeknél lehet:
Gesztesi Katalin - Inotay Réka Fotós alkotótábor 20/9145-494 katalin.gesztesi@gmail.com
Gombás Mónika Jobb agyféltekés festészeti és grafikai táborok 70/5321-405 rajzolnijo@freemail.hu
Kádár Gabriella Művészeti - önismereti tábor 30/505-8407 kadarart@gmail.hu
Mészáros Erzsébet Klasszikus olajfestészeti művésztábor 20/5862-150 nyarimuveszetitabor@gmail.com
Mészáros Wivien Olajfestészeti tábor -szabadban, jó levegőn 20/9912-419 meszaros.wivien@t-online.hu
Petrény András Furfang kézműves és faragó tábor 20/9352-669 nyarimuveszetitabor@gmail.com

BUM táborok — 16 éve Budaörsön… — Minőség, érték

Kedves érdeklődő Szülők és Gyerekek!
Mészáros Erzsébet festőművész vagyok és
örömmel mutatom be Önöknek / Nektek nyári
művészeti táborainkat, amelyeket a Budaörsi Művészek
Egyesületének ( BUM ) szervezésében a budaörsi Zichy
majorban működtetünk.
A BUM a résztvevő gyermekek és a szülők örömére
megalakulása- csaknem 20 év-óta- szervez nyári táborokat.
Az Egyesület ezzel kapcsolatos célkitűzésében osztozva,
úgyis, mint a szervezet alapító tagja szem előtt tartom,
hogy a magas szakmai színvonalon végzett tanítást,
oktatást - és ezen keresztül a gyermekeknek átadott
alkotói örömet - nyári szünet lévén- összekapcsoljam a
felszabadult kikapcsolódást nyújtó igényesen szervezett
játékokkal (mozgásos játékokkal, vetélkedőkkel), hogy
mindez a résztvevőknek maradandóan szép élményt
adjon.
A tábor vezetésében idén is férjem, Petrény
András, (úgyis, mint a táborok főszervezője) a gyerekek
közkedvelt „ Bandija” lesz a segítségemre, aki - többek
között - faműves és játszóház vezető.

A foglalkozások napközis rendszerben, tehát reggel
8-tól délután 4 óráig tartanak. Külön figyelmet érdemel a
foglalkozások helyszíne: a Zichy major műemlékvédelmi
szempontból is jelentős épülete, amely különösen
alkalmas táborok megrendezésére annál is inkább,
mivel egy zárt, biztonságos udvarban található, amely
lehetőséget ad a kinti játékokra, ill. a festőtáborban az
épület árnyékában a szabad levegőn történő munkára
is. Az egymással szomszédos két hatalmas terem
nagy belmagasságával és főként vastag falaival ideális
védelmet nyújt a nyári hőség ellen. Kiváló helyszín mind
a különböző foglalkozásokhoz, mind pedig - rossz idő
esetén- akár nagy teret igénylő benti játékokhoz is.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is többféleféle tábort
szervezünk: az olajfestészetit, a kreatív kézművest, ill. a
fafaragó tábort.

Az olajfestészeti tábor
8 -9 év feletti gyermekeket várunk. Célunk, hogy lépésről lépésre haladva
ténylegesen megtanítsuk a résztvevőket az olajfestmény elkészítésének
pontos menetére . Az oktatás az első napon a klasszikus olajfestészet elméleti
tudnivalóinak ismertetésével indul. Bemutatom a kép elkészítésének három
alaplépését: 1. felrajzolás, 2. aláfestés, 3. kidolgozás. Elmondom továbbá az
ecsetkezelés és a színkeverés szabályait. Az elméleti tudnivalók ismertetése
után következik egy gyakorlati bemutató, amikor is egy konkrét képet kiválasztva
a valóságban is megfigyelhetik a részt vevők , hogyan történik a kép ún. jobb
agyféltekés elvek szerinti fölrajzolása , majd pedig az aláfestése. Ennek során
megmutatom a festőszer-festék helyes arányának használatát , valamint az
előbb említett ecsetkezelés és színkeverés gyakorlati szabályait.
A festészet tanításának alapja, a kezdeti stádium: a másolás.
Ezért mindenki kiválaszt magának a sok-sok reprodukciós anyagból néhány
neki tetsző képet, majd megbeszéljük, hogy az adott személynek a kora,
gyakorlata, előzetes tanulmányai, ill. a kép nehézségi foka alapján én melyiket
ajánlom a kezdéshez. Ezek után már a résztvevők között körbejárva mindenkivel
egyénileg, személyre (ill. az adott képre) szabottan tudunk foglalkozni. A
munkához mindenkinek külön festőállványt és ecsetkészletet biztosítunk és a
legjobb minőségű anyagokkal: a legdrágább magyar olajfestékekkel, minőségi
ecsetekkel dolgozunk. Az elkészült alkotások természetesen hazavihetők. Mivel
a festés nagy odafigyelést, koncentrációt kíván, a foglalkozások szüneteiben a
gyermekeknek izgalmas mozgásos játékokat szervezünk az udvaron, vagy a
közvetlen közelünkben lévő sportpályán. A festészeti táborban felnőtteket,
szülőket, nagyszülőket is szeretettel látunk.

A kézműves- és
fafaragó tábor
változatos, minden nap más és más technikát bemutató
foglalkozásokat tartunk, pl: üvegfestés, játék-és bábkészítés, préseltés szárazvirág-képek, életfa, ötletes ajándéktárgyak készítése,
szalvétatechnika, batikolás, origami, lámpás készítés, hűtőmágnesfigurák, só-liszt gyurmák, álarckészítés, makett festés stb.
Minden évben új technikákkal és játékötletekkel bővítjük
programjainkat.
Emellett, Bandi vezetésével megismerkedhetnek a részt vevők
a fafaragással is. A gyermekek keze alól gyönyörű figurák, ötletes
fajátékok kerülnek ki .
Ezekben a táborokban különösen sok lehetőséget kapnak a
résztvevők arra, hogy kifejezhessék ötleteiket, kreativitásukat.
A kézműves foglalkozásokat sok-sok játékkal: mozgásos
játékokkal (pl. kidobós, országos, halászfogó, partizán ), szellemi
vetélkedőkkel, ügyességi - és csapatjátékokkal, találós kérdésekkel,
szóértelmezéssel színesítjük.
Felkutattuk és összegyűjtöttük a régi népi játékokat és örömmel
mutatjuk azt be a gyermekeknek.
Szeretettel várjuk, és visszavárjuk táborainkba a kedves
érdeklődőket, és reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is
igazi tartalmas, szép élményekkel gazdagíthatjuk őket!

Kedves érdeklődő
Gyerekek és Szülők !

LITTLE STAR
Óvoda
+3620/333-99-11
info@littlestarovi.hu
www.littlestarovi.hu

Dátum / Date

Heti téma /Weekly Topics

1.

2017. július
03 -07.

Cirkuszi bemutató, akrobaták, zsonglőrök, bohócok társaságában / Circus show with acrobates, joggelers, clowns

2.

2017. július
10 -14.

Hangszerkészítés, zenei készségfejlesztés vendégzenészek társaságában / DIY music instruments, learning music with real musicians

3.

2017. július
17 -21.

4.

2017. július
24 -28.

A NAP CIRKUSZA / CIRCUS OF SUN
ÉNEKELJ! / SING!

SENILLA NYOMÁBAN / FINDING DORY

Vizes kísérletek és játékok Senillával és Némóval / water experiments and activities with Dory and Nemo

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT / HOW TO TRAIN YOUR DRAGON
Egy neveletlen sárkány kalandjai / adventure of a bad mannered dragon

MANCS ŐRJÁRAT / PAW PATROL

5.

2017. július 31augusztus 04.

6.

2017. augusztus
07 -11.

Utazz velünk a „Fejhadiszállásra”, ahol megismerkedhetsz Derű és társai csapatával

7.

2017. augusztus
14 -18.

Minden amit tudni kell a föld és a levegő urairól / All you want to know about cars and planes

8.

2017. augusztus
21 -25.

9.

2017. augusztus 28. szeptember 01.

Ezen a héten Te is részesévé válhatsz a rendőrök és tűzoltók életének / Be a part of a policelife and the firefighter’s life

AGYMANÓK/ INSIDE OUT

REPCSIK ÉS VERDÁK / PLANES AND CARS
TARZAN 2 (DZSUNGEL OLIMPIA)

Gyere és próbáld ki magad a dzsungel olimpián / Come and try our jungle olimpic games

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA / AUTUM IS HERE
Vissza az oviba / welcome back games

A budaörsi LITTLE STAR Angol-Magyar Nemzetközi Öko
óvoda 2017-ben is megtartja, a szokásos tematikus nyári
táborait. A táborok alatt a kommunikációs és a foglalkozások
nyelve az angol, azonban annak sem kell megijednie aki még
nem beszél angolul, mert az óvó nénik között mindig lesz
olyan, akivel magyarul is tudnak majd beszélni a gyerekek.

Tábor típusa:
Napközis, 8.00 - 17.00

Célunk azonban elsősorban az, hogy a játékos foglalkozások
során a gyermekek angol nyelvi közegben tudják elsajátítani a
szavakat és kifejezéseket.

Helyszín:
2040 Budaörs, Farkasréti út 107.

A tematikus heteken a gyerekek a korosztályuknak
megfelelő, 8-15 fős csoportokban töltik el a napot, és két-két
gyakorlott óvónő irányításával és segítségével vesznek részt a
tematikának megfelelő napi tevékenységben.
Természetesen az angol nyelvi környezeten kívül, a napi 4x
étkezés, az esztétikusan berendezett és játékokban bővelkedő
foglalkoztató szobák is biztosítják a gondtalan táborozást.
A tiszta és biztonságos környezet nálunk alapkövetelmény.
A gyerekek rendelkezésére áll még a torna teremünk, a saját
uszodánk és a jól felszerelt, tágas udvarunk is.

Résztvevők:
3 - 7 éves korosztály

Árak :    5 nap
4 nap
3 nap
2 nap
1 nap

29.900.- Ft
26.800.- Ft
24.000.- Ft
18.500.- Ft
9.500.- Ft

Fizetni legkésőbb a tábor megkezdése
előtti héten csütörtökig,
készpénzzel vagy átutalással lehet.

A NAP CIRKUSZA!
Most valami olyat próbálhatsz ki, amiben még nem volt részed!
Cirkuszba megyünk, de nem ám akármilyenbe. Ez a te cirkuszod
lesz. Választhatsz, hogy Ki szeretnél lenni! A porondmester,
akinek a cirkuszban mindenki szót fogad? A rettenthetetlen
állatidomár, akitől még az oroszlánok is félnek? Az ügyes és erős
artista, akinek az égben és a földön sincs lehetetlen? A titokzatos
bűvész, akinek a mutatványaitól mindenkinek tátva marad a
szája? Netalán valamennyiünk kedvence az esetlen bohóc?
Te választhatsz! A sok játék mellett mellet mindenki megtanul
egy-egy mutatványt és azt a saját házi cirkuszunkban be is
mutathatja a gyerekközönségnek. Terád is vár ez a fantasztikus
NAP CIRKUSZA hét!

ÉNEKELJ!
Ezen a héten senkit nem érdekel, hogy ha olyan a hangod mint
egy kisegérnek, vagy ha egy elefánt módjára trombitálsz, a közös
éneklés és a zene öröme biztos, hogy mindenkit össze fog hozni
egy nagy dalárdába. Itt a kanálból kasztanyetta, a fémdobozból
dob, spatulából síp, kartondobozból gitár, vagy hogy miből
milyen hangszer lesz, ez csak rajtad áll. Ráadásul ennek a furcsa
zenekarnak te lehetsz a karmestere. Gyere, próbáld ki magad az
ovi színpadán, és ragyogd be azt, akár egy kiscsillag ZAJONGJ,
ZENÉLJ és ÉNEKLJ!

SENILLA NYOMÁBAN
Ha ismered Senilla-t, akkor te már tudod, hogy milyen izgalmas
kalandokra számíthatsz ezen a héten. Ki is emlékszik pontosan,
hogy milyen halakkal találkozott a kék, memóriazavaros
doktorhal? Most megismerkedhetsz az óceán csodálatos
élővilágával, amely téged is el fog elkápráztatni! Gyere el és
közösen elkészítjük az óceán összes kincsét! Némó akadálypályája
a legbátrabbak kishalaknak is igazi kihívás. Te vajon végig mersz
majd rajta menni? Itt igazán jókedvűen és izgalmakkal teli
programokkal töltheted el ezt a kalandos hetet!
Ne feledd, SENILLA MÁR VÁR RÁD!

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT
Sárkányokról eddig csak a mesékből hallottál? Gondoltad volna,
hogy ezek az óriási tűzokádó szörnyek barátságosak is lehetnek?
Ismerd meg Fogatlan és Hablaty kalandjait. Mi már nagyon
várunk téged és érkezésedre sok meglepetéssel készülünk.
Készítsünk együtt egy saját papírsárkányt, fessük szép színesre és
repüljünk el vele a mesék birodalmába.
Az ugráló-vár itt nem mese, gyere el és érezd jól magad, egy
egész héten keresztül.
Terád is vár ez sok fantasztikus kaland és jóságos sárkányok!

MANCS ŐRJÁRAT
Üdvözlünk a mancs őrjárat akadémián. Itt akció és kaland
várja a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. A küldetéseink során
bajbajutott állatok mentésére sietünk, tűzben rekedt társaink
segítségére azonnal ott termünk, és ha kell, akkor átvágunk a
rengetegen is, hogy eltévedt barátainkat biztonságos helyre
juttassuk. A mancs akadémia tagjai különleges probléma magoldó
képességükkel, menő felszerelésükkel, rengeteg kalandvágyukkal
és sok nevetéssel, vidáman végzik küldetéseiket.
Ha te is szeretnél egy jó csapat tagja lenni, akkor itt a helyed.
VÁR RÁD, A MANCS AKADÉMIA!

REPCSIK és VERDÁK
Ki ne szeretne egy gyors autóval száguldani, vagy egy vagány
repcsivel a felhők között szállni?
Legtöbbször a gyorsaság és a magasság megfoghatatlan
álmok. Nálunk most ez a mindennapi életed részévé válik.
Együtt átéljük Villám Mcqueen és Rozsdás kalandjai, ahol a
Te lehetsz a vezető, az irányító és az autómentő is. Mert itt a
kreszpályánkon vezetünk, ha valami elromlott, akkor szerelünk,
autókat és repülőket irányítunk és kisegítjük a bajbajutottakat.
A levegőt pedig elárasztjuk mesebeli papírsárkányokkal, lebegő
hőlégballonokkal és zuhanó ejtőernyőkkel.
Legyél te is a föld és a levegő ura, tehát ne feledd: VÁR RÁD A
VERDÁK ÉS REPCSIK tábora.

TARZAN 2 (Dzsungel Olimpia)
Ha izmos vagy mint egy gorilla, fürge mint a gazella, vagy
szökkensz akár az impala, és nem bánod, hogyha egy kókuszdió
a labda, akkor itt a helyed. Készüljünk fel együtt, hogy
megmérettesd magad a dzsungel olimpián. TARZAN lesz az
edződ, ZUGOR a segítőd és egy elefánt a jó barátod, aki mindig
arra fog buzdítani, hogy soha ne add fel.
Itt a csetlő-botlókból is sikeres olimpikon lehet, és akinek nem
dagadnak az izmai, annak sem kell spenótot ennie a sikerhez.
Izgalmas sport és ügyességi játékokon edződhettek. AZ
ARANYÉREM ITT GARANTÁLT!
Kiálts te is úgy mint Tarzan : AAAAAAAIAIAIAIAAAAAAAAAIAAIII

ITT VAN AZ ŐSZ ITT VAN ÚJRA
Lassan véget ér a nyár és újra elindulnak a vidám ovis napok.
Azonban mivel mindenki már az új csoportszobájába költözik,
ezért a nyári élményeitek megosztása közben közösen
feldíszítjük az új helyiségeket, kipróbáljuk az új játékokat és
rengeteget fogunk közösen játszani. Erre a nyárbúcsúztató hétre
is szeretettel várunk mindenkit.

Turnusok:
2017. július 3-7.
2017. július 10-14.
2017. augusztus 28 – szeptember 1.
Helye:
PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő
Tanoda
és Terápiás
Központ
Képességfejlesztő
és
Sport
Nyári
Tábor
2017
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
3 - 10 éveseknek
Jelentkezés
és befizetés

Hétfőtől péntekig 08:00 - 16:30
2017. április 20-tól folyamatosan
személyesen
a Tanodában,
telefonon a
30 óra képességfejlesztés
1 hét
alatt
+3620/935-15-37
telefonszámon
vagytábor,
Részképességek
fejlesztése,
iskola előkészítő
tanodak@gmail.com
címen.
szabadtérie-mailben
mozgásos ajátékok,
kreatív kézműves
tevékenységek
A csoportok létszáma
korlátozott,
felvétel
befizetés sorrendjében
Napi három
étkezésezért
(tízórai,
ebéd,auzsonna)
történik.
A búcsúbulin minden
gyermek ajándékot kap
Részvételi
díj: 25 000amíg
Ft / turnus
Jelentkezzen,
nem/ gyermek
késő!

A turnusok csak megfelelő
létszám esetén indulnak!
Turnusok:

2017. július 3-7.

Részvételi díj: 25 000 Ft / turnus / gyermek

Turnusok:
2017. július 3-7.
2017. július 10-14.
2017. augusztus 28 – szeptember 1.
Helye:
PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központ
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.

Jelentkezés és befizetés
2017. április 20-tól folyamatosan személyesen a Tanodában, telefonon a
+3620/935-15-37 telefonszámon vagy
e-mailben a tanodak@gmail.com címen.
A csoportok létszáma korlátozott, ezért felvétel a befizetés sorrendjében
történik.

Jelentkezzen, amíg nem késő!

A turnusok csak megfelelő létszám esetén indulnak!

logiscool

A
-t kifejezetten azért hozták létre, hogy a programozás, a digitális
írástudás elsajátítását új, kreatív módszerekkel Magyarországon is elérhetővé tegyék diákok
számára. Speciális tananyaggal, új, saját fejlesztésű oktatási platformmal, játékos formában,
egyetemista oktatók, inspiráló környezetben tanítják programozni a diákokat. A Logiscool
2014. januárjában indította el első kurzusait Budaörsön. Jelenleg 4 országban, több mint
30 helyszínen oktatnunk programozást gyerekeknek. Az egymásra épülő kezdő és haladó
kurzusokat, programozó nyári táborokat a 7-18 éves korosztálynak ajánljuk elsősorban. A
Logiscool nyári táboraiban 2016-ban közel 5000 diák vett részt.
A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használnak. Itt a
lehetőség, hogy oly módon tanulják meg használni, ami egész életükre pozitív hatással lesz!
Célunk a nyári táborainkban is az, hogy minél több diák ismerkedjen meg a programozással
és kapjon kedvet, hogy folytassa azt kurzusainkon.

Jelentkezni minden esetben a weboldalunkon keresztül lehetséges (http://www.logiscool.com/hu/camps/budaors)
ÉRDEMES EZT MINÉL HAMARABB MEGTENNI, MERT A LEGNÉPSZERŰBB IDŐSZAKOK ÉS TÁBOROK HAMAR BETELNEK!

A Logiscool nyári programozó táborai rendkívül népszerűek: az idei évben programozó
„hacker”, robotika, Minecraft, applikáció készítő, képszerkesztő és videóvágó, valamint
honlapszerkesztő táborba várjuk a diákokat.
Programjaink úgy tevődnek össze, hogy a gyerekek fél napot töltenek programozással,
a másik felét pedig sporttal és játékkal a budaörsi uszoda és strand területén, ahová külön
busszal szállítjuk őket (rossz idő esetén a közeli sportpályán).
Június 19-augusztus 30. között tartott egyhetes táborainkban napi háromszori
étkezést biztosítunk (tízórait, ebédet és uzsonnát), természetesen speciális étrendet
követőknek is!

