
Szállás A gyömrői Teleki kastély 6-10 ágyas szobáiban. 

Étkezéssel Egy összegben fizetve: 21 500 Ft  (2017. május 12-ig) 
Első napi vacsora, köztes három napon reggeli, ebéd, vacsora és utolsó napi reggeli. 
Étkezés csak a tábor teljes időtartamára kérhető. 
- 11 500 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2017. május 12.
- 10 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2017. június 9.

Étkezés – 
nélkül 

Egy összegben fizetve: 10 500 Ft  (2017. május 12-ig) 
- 5 500 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2017. május 12.
- 5 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2017. június 9.

Jelentkezés A táborba csak teljes csapattal lehet jelentkezni! A csapatkapitány a csapattagok 
ismeretében jelentkezik a táborjelentkeztetési rendszerben, majd a csapattagok 
befizetik a tábordíjat. A csapat jelentkezése akkor válik érvényessé amikor minden 
csapattag befizetése megérkezett a rendszerbe.

 A jelentkezők a jelentkezéssel elfogadják a táborszabályzatot 

Létszámkorlát A felhőtlen szórakozás érdekében idén 10 csapat, azaz maximum 50 játékos részvételét 
tudjuk biztosítani. 

http://kalandozok.hu/erion/nyt2017
http://kalandozok.hu/hirek/the-front-page/kalandozok-hu-�lete/t�borrend-k�dex-ny�ri-t�bor-t�borszab�lyzat-r11/


 

 

 

Befizetés 
 

Az időben történő, pontos befizetésekkel sokat segítetek az adminisztráción.  
Határidőn túli befizetésekről mindig egyeztessetek: nyt2017@kalandozok.hu 

Számlaszám A bankszámla, Unicredit: HU66 1091-8001-0000-0078-9038-0003  

Swift: BACXHUHB Tulajdonos: Kovács Dániel 

A befizetésnél a megjegyzéshez polgári neveket kérjük odaíratni! 
A tranzakciók megtörténte a jelentkeztetési rendszerben követhető. 

Programok • Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny 
• Kalandozók Ynev vetélkedő 
• Játék más rendszerekben és világokon (a szombati nap délutánján) 
• LIVE viadal (kezdőknek és profiknak egyaránt) 
• Munchkin verseny (ha lesz elég érdeklődő) 
• Szerepjátékon kívül: foci, amerikai foci, frizbi, kosár és egyéb programok  
• Torna Ábrahámmal  
• Ping-pong verseny 
• Tábortűz és más 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. 

Szervezők Horváth Zoltán (Antail), Király Árpád (TAO), Kovács Dániel (Con Salamander, 
+36204559046), Stancsics Klaudia (Felon) 

Versenymodul Az idei M.A.G.U.S. versenymodult TAO írja. 

Információk A kalandmesterekre egyedi tábordíjak vonatkoznak, minden esetben egyeztessenek a 
szervezőkkel! 

A jelentkezési rendszerben lesz lehetőség felárért pólót igényelni, illetve alternatív 
szálláslehetőségeket (sátrazás, bejárás) választani! 

A táborral kapcsolatos hivatalos hírek, hangulatkeltő novella és karakteralkotás a tábor 
fórumában illetve a rendezvény oldalán lesz olvasható.  

Kérdésedre leggyorsabban a fórumban kaphatsz választ: NYT2017 Fórumcsoport 

Támogatók jelentkezése, illetve egyéb kérdések, ügyintézés esetén az 
nyt2017@kalandozok.hu e-mail címen lehet érdeklődni. 

A táborban mindenki a saját felelősségre vesz részt! 
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