
Kalandozok.hu Nyári Tábor 2014 - Gyömrő 

Időpont 2014. július 2-6. (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 9.) befzetni.
- 11 500 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2014. május 9. péntek
- 9 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2014. június 4. szerda

- Étkezés nélkül -
12 000 Ft, azaz tizenkétezer forint.
Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés határidejéig
(május 9.) befzetni.
- 7 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2014. május 9. péntek
- 5 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2014. június 4. szerda

Befzetés Az összeget egy K&H-s bankszámlára kell befzetni. A befzetés tetszőleges K&H 
Bankban vagy átutalással történhet meg, egyéb fajta befzetéseket nem fogadunk el!
A befzetések legkésőbb 1 napon belül megjelennek a bankszámlán. Kérjük vegyétek 
fgyelembe, hogy az időben történő és pontos befzetésekkel sokat segítetek az 
adminisztráción.
A befzetésnél a megjegyzéshez polgári neveket kérjük odaíratni!
A befzetést 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 befzetésével lehet. A jelentkező a jelentkezéssel
elfogadja a táborszabályzatot! A     TÁBORSZABÁLYZAT
A tranzakciók megtörténte heti frissítéssel a tábor fórumában tekinthető meg. (Befzetettek)

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

Programok • Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny (nálunk van a nyár legizgalmasabb  
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versenymodulja)
• Kalandozók Ynev vetélkedő (látványos, pörgős és izgalmas)
• Kalandozók.hu: A flm (premier)
• Játék más rendszerekben és világokon (előre szervezett játékok mindenki számára)
• LIVE viadal (kezdőknek és profknak egyaránt)
• Munchkin verseny 
• Szerepjátékos vetítések 
• Szerepjátékon kívül: foci, amerikai foci, frizbi, kosár és egyéb programok 
• Torna Ábrahámmal 
• Ping-pong verseny
• Tábortűz és közösségépítő programok 

Részletek A M.A.G.U.S. verseny a "klasszikus" (k100-as) rendszer 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, +36204559046)
Információk A táborral kapcsolatos hivatalos hírek a tábor fórumában olvashatóak. (pl. hangulatkeltő 

novella, karakteralkotás) 
Kérdésedre leggyorsabban a fórumban kaphatsz választ: Táborlakó fórum
Támogatók jelentkezése, illetve egyéb ügyintézés esetén az antail@kalandozok.hu e-mail 
címen lehet érdeklődni.

Leírás Kedves Kalandozó!
Örömmel jelentem be neked a XII. Kalandozok.hu Nyári Tábort, mely idén ismételten a 

gyömrői Teleki-kastélyban kerül megrendezésre.
Egy tapasztalt kalandozónak mindig tele a bendője, így nem árt, ha tudod, hogy a tavalyi 

étkeztetésre mind minőségileg, mind mennyiségileg pozitív visszajelzéseket kaptunk, így javaslom 
fontold meg, hogy kérsz-e tábori menüt idén, mert tavaly bőven megérte az árát. 

Idén változtatunk pár dolgon a tábor programjában, mely alapján úgy gondolom, egy minden 
eddiginél izgalmasabb élményt fogunk összehozni! A részletek szokásosan a tábor előtti hónapban 
jelennek meg a fórumon, de elöljáróban említenék pár változtatást: több időt szánunk a 
versenymodulra; lesz előre szervezett alternatív szerepjáték, ami annyit takar, hogy kipróbálhatsz 
más rendszereket is melyre lesz a táborprogramban dedikált játékidő; a táborban lesz a 
Kalandozók.hu: A flm – premierje! További izgalmas dolgokat is tervezünk beilleszteni, ám 
ezekről majd a részletes tábortájékoztatóban esik szó. 

A szerepjátékokkal most ismerkedő játékosokat is szivesen látjuk, hiszen a tábor egy kiváló 
alkalom megtanulni az alapokat. 

A karakteralkotást és az első hangulatkeltő novellát március folyamán publikáljuk, további 
információk a megszokott módon a fórumban lesznek elérhetőek.
Őszintén remélem, hogy veled is találkozunk a táborban! 
Üdvözlettel, Antail

Melléklet Kalandozok.hu Nyári Tábor 2014

A táborban mindenki a saját felelősségére vesz részt
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