
 
 
 

 

 
 

ISG Túlélő tábor 
 

2023 
 

       Tájékoztató 
 
Kedves Szülők! 
 
Ez úton is köszönjük, hogy gyermekét (gyermekeit) az általunk szervezett táborba kívánja elhelyezni. 
Jelen tájékoztató célja, hogy a táborozás körülményeit, feltételeit tisztázza, és hasznos tudnivalókkal lássa el 
mind a szülőket, mind a táborozó gyermekeket. 
Az alábbiakban részletezett pontokat kérem, figyelmesen olvassák át és beszéljék meg gyermekeikkel, így elejét 
tudjuk venni az esetleges kellemetlenségeknek. 
 

1.) Az idei évben július 14-16 között kerül megrendezésre meg a nagy tinédzserek Túlélő táborozása 
 

 
2.) A jelentkezés nyilvántartásba vétele a részvételi díj előleg, ill. a teljes részvételi díj befizetésével történik 

meg. 
 

3.) A táborozás helye:  
Az Alpokalja tájegység, Felsőcsatár külterülete, a Pinka szurdok a bázishely, innen indulnak a 
felfedező túrák, itt lesznek az oktatások, stb… 

 

4.) Részvételi díj, kedvezmények: 
A tábor díja 36.000.- Ft, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 
uzsonna/vacsora), innivalót, oktatások, edzések díját, a kézműves foglalkozások alapanyagát és a 
szállítási, utazási díjakat. 
Kedvezményes ár (két vagy több táborozó, ill. egy táborozó több turnusban való részvétele esetén) 
32.500.- Ft  
Korai fizetéses esetén (Early Bird) 30.000.- Ft, ami a teljes részvételi díj 2023. április 21-ig történő 
befizetése esetén érvényes. 
 

5.) Az táborozás visszamondása, a részvételi díj visszafizetése: 
A tábor kezdő időpontja előtt két héttel visszalépő Szülő/ Gondviselő számára az addig befizetett 
előleg, ill. részvételi díj 50%-át, a tábor kezdő időpontja előtt egy héttel visszalépő Szülő/ Gondviselő 
számára az addig befizetett előleg, ill. részvételi díj 40%-át tudjuk visszafizetni. A Szülő/ Gondviselő 
részéről a tábor kezdő időpontján egy héten belül történő visszamondás esetében az addig befizetett 
előleg, ill. részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Természetesen különleges esetben 
(baleset, kórházi ápolás, stb...) a fentiektől eltérő megegyezés is születhet, amelyet azonban külön 
írásos megállapodásban kell rögzíteni. 
Amennyiben esetlegesen vészhelyzeti okokból, kormányrendeleti tiltás miatt a tábor megtartása nem 
lenne lehetséges, úgy a részvételi díj 80%-át visszafizetjük, vagy a befizetett teljes- vagy részleges 
részvételi díjat tagdíjban jóváírjuk (a szülő igényének megfelelően, külön írásosos megállapodás 
alapján). 

 
6.) A táborozás tárgyi feltételei: 

a. Találkozó induláskor: a tábor első napján 10.30 és 10.45 között a találkozó az Iron Samson 
Gym-ben (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. Domus, I. emelet.) van.  

b. Találkozó érkezéskor: vasárnap a tervezett érkezési idő a délutáni órákban az Oladi dombon 
lévő Kilátó toronynál. Ennek pontos idejéről a létrehozott zárt Facebook Messenger csoportban 
adunk pontos tájékoztatást az érkezés előtt kb. 1,5-2 órával. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Étkezés: napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna/vacsora - ebből legalább napi egyszeri meleg) 
étkezést biztosítunk. A három nap alatt összesen 9 étkezést biztosítunk. Otthonról lehetőség 
van nem romlandó élelmiszert hozni, de ez nem feltétlenül szükséges. 
 

7.) Tervezett program: 
 
1.nap 
10.30-10.45-ig - gyülekező az ISG-ben 
11 körül - indulás autóbusszal 
12.00 - érkezés 
13.00-ig - szálláshely megközelítése gyalogosan 
13.00-15.00 - túlélési technikák, alapoktatás 
15.00-16.00 - ebéd, hideg élelem 
16.00-20.00 - menedéképítés, oktatás 
20.00 - vacsora sütés nyárson (szalonna, kolbász, virsli, krumpli) 
21.00-22.30 - éjszakai túra 
23.00 - Takarodó 
 
 
2.nap 
8.30 - ébresztő 
10.00-ig - reggeli készítés 
10.00-13.30 - túrázás, csapda építés oktatás 
14.00-17.00 -estebéd (gulyás készítés ) 
17.00-20.00 - túra vissza a táborhelyre, tájékozódási oktatás (tájoló használat, térképolvasás) esti 
program: késdobálás, elsősegély oktatás 
Vacsora: vacsora sütés nyárson (szalonna, kolbász, virsli, krumpli) 
23.00 Takarodó 
 
 
3.nap 
 
8.30-9.00 - felkelés, tisztálkodás 
9.00-11.00 - reggeli készítés, táborbontás 
11.00 - indulás haza, gyalogtúra Szombathelyre 
Útközben ebéd 
Délután - érkezés az Oladi kilátóhoz (Bázis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

8.) Kötelező felszerelések listája: 

 nagyméretű hátizsák (személyes felszerelésen túl legyen benne hely) 
 ruházat: 
 hosszú-rövid túranadrág, 
 meleg -és nyári felsőruházat, váltó alsónemű 
 kényelmes, (már kipróbált, NEM ÚJ) túrabakancs 
 ellenzős sapka 
 napszemüveg 
 hálózsák 
 hővédő fólia, vagy polifoam, vagy felfújható derékalj 
 poncsó/esőkabát 
 vízálló ponyva, sátorlap 
 kés (bicska, vagy vadász/ túrakés) 
 fém bögre min. 300 ml 
 műanyag mélytányér 
 fém vagy műanyag evőeszköz 
 nagyméretű kulacs 
 elemlámpa (kézi-vagy fejlámpa) 
 tisztálkodó szerek: szappan, (nem folyékony), fogkefe, wc papír, nedves törlőkendő 
 kullancs- és szúnyogriasztó 
 személyes iratok, tb kártya másolat 
 mobiltelefon 
 egészségügyi nyilatkozat (később küldjük meg) 

             Ajánlott felszerelések listája: 

 függőágy 
 mobiltelefon külső akkumulátor 
 ragtapasz 
 fásli 
 1,5-2 literes ásványvíz/PET palack 
 kisebb hátizsák 
 gyal-(gyalogsági)/kemping ásó 
 kisfejsze 
 zsinór (paracord) 
 pótelem (elemlámpába) 
 saját, rendszeresen szedett gyógyszer (allergia, stb... 
 karabiner 
 nagyító 
 távcső 

 
 
*A programok egésze szabadtéren zajlik, de ezek az időjárás függvényében 
módosulhatnak. Rossz idő (eső) esetén a beltérire módosított programok az Iron Samson 
Gym edzőteremben (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. Domus, I. emelet.) kerülnek 
megrendezésre. 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

9.) Egészségügyi alkalmasság 

A táborban csak az vehet részt, aki rendelkezik a szülő/gondviselő által, a táborozás megkezdésének időpontját 

megelőzően max. 14 nappal kiállított egészségügyi alkalmassági igazolással, mely tartalmazza a következőket 

(külön dokumentumként kerül kiküldésre, ill. letölthető a http://www.ironsamsongym.hu/letoltesek oldalon): 

1.  A gyermek neve: 

2. A gyermek lakcíme:  

3. A gyermek születési helye, ideje:  

4. A gyermek anyjának neve: 

5. A gyermek TAJ száma: 

6. Nyilatkozat arról, hogy 

6.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

6.1.1. Láz 

6.1.2. Torokfájás 

6.1.3. Hányás 

6.1.4. Hasmenés 

6.1.5. Bőrkiütés 

6.1.6. Sárgaság 

6.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 

6.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

6.1.9. Rühesség 

6.1.10. Tetvesség 

7. Napi rendszerességgel szedett gyógyszer: 

8. Gyógyszer allergia: 

9. Egyéb allergia: 

10. Gyermekkori fertőző betegségek: 

11. Egyéb észrevételek: 

12. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő     
12.1  neve:  
12.2  lakcíme:  
12.3  telefonos elérhetősége: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.) A gyermek a táborba csak az orvosa által előírt és az egészségügyi alkalmassági igazoláson feltüntetett, 
napi rendszerességgel szedett gyógyszert hozhatja magával. 

 
11.) Mobiltelefon használat 
Mivel a programok többsége szabadban, természetes környezetben kerül megrendezésre, kérjük, hogy a 
gyermekek mobiltelefonjaikra fokozottan figyeljenek, amennyiben hozni szeretnék magukkal. Nem tudunk 
felelősséget vállalni ezen eszközök megrongálódásából, vagy elvesztéséből adódó károkért.  

 
 

12.)Látogatás 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeiket ne látogassák meg,  természetesen indokolt esetben (sérülés, 
betegség, családban történt különleges esemény, stb…), telefonon előre egyeztetve lehetőség van a 
táborozás megszakítására. 

 
13.)Élelmiszer 
A táborba csak tartós, hűtést nem igénylő élelmiszer hozható. 

 
14.)Biztosítás, felelősségvállalás 
A Szülő/ Gondviselő a táborozás időtartamára a gyermek részére üdülési biztosítást köthet. Amennyiben a 
táborozó nem rendelkezik ilyen jellegű biztosítással, úgy az általa esetlegesen okozott kárért a Szülő/ 
Gondviselő teljes körű felelősséget vállal. 

 
Reméljük, hogy a fentieket figyelembe véve, azokat szem előtt tartva, a szülők és a táborszervező 
együttműködésének köszönhetően egy felejthetetlen, élményekben gazdag nyári programot tudunk a 
gyermekeknek biztosítani! 
 
Tisztelettel: 
 
Dancs I. Roland                                                                          Grünwald Mónika 
ISG vezető edző                                                                         ISG menedzser 
táborvezető                                                                                 táborszervező 
 

Szombathely, 2023. 04. hó 01. nap 
 


