
Kalandozok.hu Nyári Tábor 2013 - Gyömrő 

Időpont 2013. július 3-7. (szerda-vasárnap), /5 nap 4 éjszaka/

Helyszín Gyömrő – Teleki kastély

Szállás Teleki kastély 6-10 ágyas szobáiban 

Költségek - Étkezéssel -

A tábordíj fedezi a következő étkezéseket : első napi vacsorát, köztes három napon napi 
háromszori étkezést /reggeli, ebéd, vacsora/, utolsó napi reggelit. 

Étkezés a szállás éttermében.

20 500 Ft, azaz húszezer-ötszáz forint. 

Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés 
határidejéig (május 10.) befizetni.

- 12 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2013. május 10. péntek
- 8 500 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2013. június 5. szerda

- Étkezés nélkül -

12 000 Ft, azaz tizenkétezer forint.

Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés 
határidejéig (május 10.) befizetni.

- 7 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2013. május 10. péntek
- 5 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2013. június 5. szerda

Befizetés Az összeget egy K&H-s bankszámlára kell befizetni. A befizetés tetszőleges K&H 
Bankban vagy átutalással történhet meg, egyéb fajta befizetéseket /pl.: Posta, csekk/ nem 
fogadunk el!

A befizetések legkésőbb 1 napon belül megjelennek a bankszámlán.

A befizetésnél a megjegyzéshez polgári neveket kérjük odaíratni!
A befizetést igazoló szelvényt - netes átutalás esetén az utalást igazoló bizonylatot - kérjük 
tartsátok meg!

A bankszámla száma: 10401268-80525650-52541026 (Tulajdonos: Horváth Zoltán)

Jelentkezés Jelentkezni a táborba legalább az első részlet befizetésével lehet. A jelentkező a 
jelentkezéssel elfogadja a táborszabályzatot!A   TÁBORSZABÁLYZAT  !   (Ismerete 
kötelező, kattints rá és megnyílik.) 

A tranzakciók megtörténte heti frissítéssel a tábor fórumában tekinthető meg. (Befizetettek)

Létszámkorlát A táborban a felhőtlen szórakozás érdekében idén kb. 50 játékos (10 csapat) szórakozását 
tudjuk garantálni. A jelentkezők létszáma követhető a Befizetettek fórumtémában.
A jelentkezés sorrendjénél a befizetés megérkezésének időpontját vesszük alapul.

Programok • Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny a köztes három napon 
• Kalandozók.hu Aquir Kvíz Extra

http://kalandozok.hu/content.php?123-T%C3%A1borrend-k%C3%B3dex-NYT-T%C3%A1borszab%C3%A1lyzat
http://kalandozok.hu/showthread.php?1471-Befizetettek-2013&p=171745#post171745
http://kalandozok.hu/showthread.php?1471-Befizetettek-2013&p=171745#post171745
http://www.kalandozok.hu/index.php?terem=talalkozok/nyt2010&runa=taborszabalyzat.htm
http://kalandozok.hu/content.php?123-T%C3%A1borrend-k%C3%B3dex-NYT-T%C3%A1borszab%C3%A1lyzat


• Kalandozók Szituációs Vetélkedő 
• Igény esetén más szerepjátékokkal való játék, kérünk mindenkit, hogy ezt jelezze a 

tábor fórumában. 
• LIVE viadal 
• Munchkin verseny 
• Szerepjátékos vetítések 
• Szerepjátékon kívül: foci, kosár és egyéb programok 
• Torna Ábrahámmal 
• Tábortűz és közösségépítő játékok 

Részletek A M.A.G.U.S. verseny a "klasszikus" (k100-as) rendeszer szabályaival zajlik, a további 
használható szabályrendszeri elemekről a karakteralkotás ad tájékoztatást.
A karakteralkotási szabályzat és kapcsolódó részletek elérhetőek a fórumból. 

Szervezők Horváth Zoltán (Antail), Kovács Dániel (Con Salamander), Bisján Norbert (Shad'lex) 

Táborfórum A tábor fóruma nyitott minden táborlakó számára. Táborlakó fórum. 

Információk A táborral kapcsolatos hivatalos hírek a tábor fórumában olvashatóak. (pl. hangulatkeltő 
novella, karakteralkotás, versenymodullal és egyéb információk) 

Érdeklődni lehet továbbá az antail@kalandozok.hu e-mail címen. 

Leírás Kedves Kalandozó!

Tíz évvel a hátunk mögött örömmel jelentem be neked a XI. Kalandozok.hu Nyári 
Tábort. A selypi kollégium leépítése miatt, szakítva az eddigi hagyományokkal idén a 
gyömrői Teleki-kastélyt választottuk helyszínül. Amellett, hogy a helyszíni szemle során a 
kastélyt és környezetét kiválónak találtuk a tábor megszervezéséhez, sok már korábban ott 
szervezett neves szerepjátékos rendezvénynek adott otthont, így bízunk benne, hogy a mi 
igényeinknek is tökéletesen megfelel majd. 

Az idei tábor versenymodulját Hulla mester írja a már megszokott modulkészítő csapat 
(Antail, MagyarGergely, TAO, Sir Thomas) segedelmével. Az idei kalandmester gárdára 
sem lehet panasz, egytől-egyig olyan mesélők alkotják a csapatot, akik neve magukért 
beszél. Az idei mesélők listája: Antail, Cz, Crowstone, Daru, Dekker, Frosty, Hulla, 
MagyarGergely, Scylla, Sneer. Úgyérzem egy fergeteges játéknak nézünk elébe az idén is, 
mindenkinek izgalmas taktikázást kívánunk a felkészülési időszakra!

A karakteralkotást és az első hangulatkeltő novellát április folyamán publikáljuk, 
további információk a megszokott módon a fórumban lesznek elérhetőek.

Üdvözlettel,

Antail

Melléklet Kalandozok.hu Nyári Tábor 20  1  3  

Karakteralkotás

Hangulatkeltő novella

Egyéb A jelentkezési határidőt az ideális táborlétszám eléréséig meghosszabbítjuk. Jelezd a 
fórumon, hogy jelentkezni szeretnél és válaszolunk. (Kalandozok.hu Nyári Tábor 20  1  3  )

A táborban mindenki a saját felelősségére vesz részt!

http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/talalkozok/nyt2013/nyt2013_hangulatkelto1.pdf
http://kalandozok.hu/talalkozok/nyt2013/nyt2013_karakteralkotas.pdf
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
http://kalandozok.hu/forumdisplay.php?43-XI-Kalandozok-hu-Ny%C3%A1ri-T%C3%A1bor-2013
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