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Tábori kisokos 
XV. Kalandozók Nyári Tábor programja 

1. Nap (Július 5. szerda)  
15.30 – 16.30 – Live-viadal a kastély lépcsői előtti részen  
17:00 – 18:00 – KM megbeszélés. 
18.00 – 18:30 – XV. Kalandozok.hu Nyári Tábor ünnepélyes tábormegnyitója.  
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – 21:00 – VERSENYMODUL - 1. 

2. Nap (Július 6. csütörtök) 
8:00 – 8:30 – Reggeli. 
8:30 – 9:00 – Pihenő, előkészületek a játékhoz. 
9:00 – 12:30 – VERSENYMODUL - 2 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
13:00 – 14:00 – Pihenő, szieszta, stb. 
14:00 – 18:00 – VERSENYMODUL - 3 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – 20:00 – Ynev Kvíz.  
20:00 – Szabad játék. 

3. Nap (Július 7. péntek) 
8:00 – 8:30 – Reggeli. 
8:30 – 9:00 – Pihenő, előkészületek a játékhoz. 
9:00 – 12:30 – VERSENYMODUL - 4 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
13:00 – 14:00 – Pihenő, szieszta, stb. 
14:00 – 17:30 – VERSENYMODUL - 5 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – Szabad játék. 

4. Nap (Július 8. szombat) 
8:00 – 8:30 – Reggeli. 
8:30 – 9:00 – Pihenő, előkészületek a játékhoz. 
9:00 – 12:30 – VERSENYMODUL - 6 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
13:00 – 14:00 – Pihenő, szieszta. KM megbeszélés. 
14:00 – 14:30 – Alternatív szerepjáték délután megnyitó és M.A.G.U.S. író-olvasó találkozó. Vendégek: 
Luis Saul és Malcolm J. Hunt.  
14:30 – 18:30 – Kalandozók Szerepjáték Délutánja 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – 20:00 – Kalandozók Szerepjáték Délutánja folytatás 
20:00 – 20:30 – Táborzáró, eredményhirdetés. 
20:30 – 21:00 – Könyvnyeremények kiválasztása, Kalandozók könyvpiac 
21:00 – Szabad program. 

5. Nap (Július 9. vasárnap) 
8:30 – 9:00 – Reggeli. 
10:00 – Rendteremtés, védőrúnák és átkok eltávolítása. A helyszín elhagyása.   
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Programok részletezése 
 
Tábornyitó 

Rövidebb, mint a táborzáró. Megpróbálunk rövidek és viccesek lenni. Helyszín: 
földszinti zsibongó. Utána közvetlenül pólóosztás, jelenléti ív aláírása ellenében. 
Felelős: Antail, Con Salamander, Felon, TAO 
Versenymodul 

A versenymodult idén nyárra TAO írja. A teljes játékidő, ha a csapat és a mesélő is 
úgy akarja, akár 21.5 órát is kitehet. Vigyázat! Óvatlan játékosok karakterei könnyen 
Krán markában találhatják magukat! Hivatalos program. 
Felelős: TAO 
KM-megbeszélés 

A modul előtt és után, a vérkörök felírásával/felbontásával, illetve egyéb JK-kra 
halálos praktikák tervezésével és elmesélésével töltött idő. Csak a KM-eket érinti, 
viszont őket semmi nem tarthatja vissza tőle. Helyszín: KM-szoba. 
Felelős: TAO 

Étkezések 

A táborozók több, mint fele igényelt étkezést, melynek időpontja kötött, és a kastély 
alagsorában, az ebédlőben zajlik. Lehetőség szerint az egyénileg étkezők próbáljanak 
alkalmazkodni ezekhez az időpontokhoz, hogy a programok ne csússzanak meg. 
Reggeli és ebéd után egy kis sziesztaidő – elegendő egy rövid alvásra, némi sportra, 
esetleg visszanyerni az elvesztett pszi-pontokat. 
Felelős: Antail	
Egyéb Szerepjátékok 

A táborban már-már megszokottá kezd válni a számtalan esti szerepjáték. Ehhez 
próbálunk a lehető legtöbb támogatást nyújtani fórumon és egyéni megkeresésekben 
is. Bárki szervezhet extra játékot, de elsősorban annak örülünk, ha ezt az adott 
fórumban, előzetesen teszi. 
Felelős: Antail	
Kalandozók Szerepjáték Délutánja 

A szombat délutánt a tavalyihoz hasonlóan a versenymodulon kívüli külön játéknak 
szenteltük. Így páran, akik nem kaptak szabadságot, vagy más okból nem tudnak a 
táborban végig részt venni, szombat délutánra bekapcsolódhatnak egy játékba, vagy 
éppen mesélésbe. Mesélőnek a fórumon lehet jelentkezni, minden mesélő kap egy 
saját fórumtémát, ahol a tábor előtt bejelentkezett játékosokat vezeti és megbeszélik a 
játék részleteit. Ez a program nagyszerű lehetőség csapatok közötti vegyülésre, és akár 
más rendszerek kipróbálására is. A szombati napra való vendégeskedést Antailnak, 
vagy Con Salamandernek kell jelezni. A szerepjáték délután megnyitója kötelező 
táborprogram. 
Felelős: Antail & Con Salamander 
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M.A.G.U.S. író-olvasó találkozó 

Idén reményeink szerint Luis Saul és Malcolm J. Hunt is tiszteletét teszi nálunk a 
szombati napon, így az alternatív délután nyitánya után egy kötetlen író-olvasó 
beszélgetés részesei lehet, akinek igénye van rá. Biztosan maradnak néhány órát 
köreinkben, úgyhogy aki dedikáltatni akar, vélhetően annak is lesz rá módja. 
Felelős: Felon 
Ynev Kvíz 

A játékra egyének és legfeljebb 5 fős csapatok is jelentkezhetnek. A kérdéseket 
Magyar Gergely állítja össze. Lesz olyan fénymágikus kütyü, amivel a falra lehet 
vetíteni a kérdést a kahrei masinából. A legtöbb helyes választ beadó(k) díjazásban 
részesül(nek)!  
Felelős: Magyar Gergely	
Sport 

Lehet pingpongozni, frizbizni, focizni, és bármit, amihez kedvetek és eszközötök van. 
A Goblin-pingpongot és az utolsó esti négyesfekvőt garantálhatjuk, a többi rajtatok áll! 
Felelős: Minden játékos vigyázzon a saját és társai testi épségére.  
Live-viadal 

Helyszín a kastély bejárata előtti sövénnyel körbevett küzdőtér. A viadal az 
Ostromjáték (www.ostrom.hu) szabályai szerint zajlik, burkolt fegyverekkel. Megkérünk 
mindenkit, hogy óvja saját és játékostársai testi épségét, kerüljük a balesetveszélyes 
helyzeteket!  
Felelős: Tetra. Most már nyomja le valaki. 	
Táborzáró, Eredményhirdetés 

Az unalmas részeken gyorsítunk, az izgalmas részeken lassítunk. Értékeljük a tábort, 
kiosztunk néhány díjat, aztán aki nem akar könyvekre szert tenni, mehet vissza 
játszani. Harminc perc az egész. 
Felelős: Antail, Con Salamander, Felon, TAO 
Könyvnyeremények kiválasztása – Kalandozók könyvpiac 

Először a díjazottak válthatják be váltóikat, majd utánuk bárki más is. Az idő limitált, 
de kérünk mindenkit, hogy legyen türelemmel, nem fog lemaradni semmiről. A váltó 
szükség esetén kiegészíthető hitvány forinttal is. 
Felelős: Antail & Con Salamander 
Hivatalos táborprogramok – Kötelező részvétel 

Tábornyitó, versenymodul, kalandozók szerepjáték délutánja megnyitó, táborzáró. 
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 S.N.I.L.  - avagy mivel kihez érdemes fordulni 
Kihez mivel fordulhatok? 
Új táborlakók 

Ismertető jegyek: ártatlan tekintet, helyszínek keresése, vadi új kalandozós póló 
Hogy tetszik a tábor? Mikor döntöttétek el, hogy mostantól az összesbe jöttök? 

Régi táborlakók 

Ismertető jegyek: kialvatlan tekintet, kalandozós pulcsi, fakult kalandozók póló 
Hol egy szervező? Hogy kell megoldani egy modult? Ki az a TAO? Ki az a 
CS? Ki az a Felon? 

Kalandmesterek  

Antail, Big Mac, Frosty, Hulla, Magyar Gergely, Messor, Mosquito, Silver, Sir 
Thomas, TAO, tetra 

Hol van TAO? Hol játszunk? Miért nem kezdtük el időben a játékot? A másik 
csapat miért játszhat tovább? 

Szervezők 

 TAO – versenymodulíró 
Versenymodullal és a történettel kapcsolatos kérdések? A hivatalos játékidőhöz 
kapcsolódó kérdések, amelyeket a KM nem tudott megválaszolni. Ki az a 
Felon?  

Felon - díjak, pólók, ajándékok szervezője 
Mi lesz idén a tábori ajándék? Az a szőke srác ott kicsoda? Mondanál egy 
kritikát Antailról, vagy CS-ről? 

Antail – szervező 
Étkezések, programok, helyszínnel kapcsolatos problémák (elfogyott, eltört, 
elromlott valami), idegenek jelenléte. 

CS – főszervező 
Bármely ezen dokumentumban, vagy más szervezők által nem megválaszolt 
kérdések. 

Hol alszunk? 

Alapvetően sehol, de azért egy szobabeosztás elkészül, hogy pár órára le lehessen 
dőlni két játék között. A szobabeosztás kint lesz a honlapon/fórumon is, de a 
helyszínen is minden szoba ajtaján találtok majd erről információt. 
Ha két különböző dolgot hallok, minek/kinek higgyek? 

Egyrészt a fenti listában minél lejjebb lévő illetőnek, másrészt azoknak a 
papírosoknak, amelyeken szerepel a kalandozós bélyegző. Természetesen nem kell 
mindenhez engedélyt kérni, de vannak olyan játékok/programok/egyedi igények, amik 
szervezői támogatást élveznek. 
	  



	

	 5	

Táborrend kódex 
	
Mint az a kiírás eddigi részéből kiderült: a táborban az alapvető emberi viselkedést várjuk el mindenkitől, 
azonban álljon itt néhány konkrétum a félreértések elkerülése végett.  

Alapvető elvárások a táborban:  

1. A szervezők által adott utasítások a táborban kötelező érvényűek. 
2. Szemetelni TILOS! Cigaretta csikkek eldobása duplán TILOS, eme tevékenységre az erre a célra 

kihelyezett cigaretta-csikkgyűjtőket kell használni. Aki eldobja a cigijét annak TAO letöri a kezét (lásd 
8. pont) . 

3. Gyújtogatni TILOS!  
4. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad /az épületekben tilos a dohányzás/. Kiskorúak számára a 

dohányzás, Magyarország törvényei szerint, tilos.  
5. A kastély területén szabadon lehet mászkálni, ám ha elmentek a területről jelezzétek valamely 

szervezőnek. 
6. Alvás nem kötelező, de ajánlott. 
7. Étkezésekre időben kell érkezni és lehetőség szerint ne hagyjatok ki étkezést /pl.: elalvás miatt/, mert 

azt később pótolni illetve annak árát visszatéríteni nincs lehetőség! 
8. MINDEN sérülés és gond esetén a táborszervezőkhöz kell fordulni. 
9. Nem szabad rémisztgetni a személyzetet és a helyieket. 
10. 18 év alattiaknak az alkoholfogyasztás TILOS!  
11. 18 éven felüliek fogyaszthatnak mértékkel alkoholt. Az egészséges határ túllépése esetén (részegség, 

hányás, kötekedés) az illetőnek el kell hagynia a tábort és a befizetett tábordíjat sem kapja vissza!  
12. A közös helyiségekben (folyosó, étkező, fürdő stb.) elhelyezett tárgyakat a szobába vinni ill. bútorokat 

a szobákból külön engedély nélkül kivinni tilos. 
13. A szobák tisztán tartása a szoba lakóinak feladata és kötelessége.  
14. A táborban csak azok számára van kötelező program, akik leadták jelentkezésüket a tábor 

modulversenyére, az ezen való részvétel kötelező hiszen távolmaradás esetén más játékát ill. 
szórakozását ronthatjuk el. A tábormegnyitón és táborzáráson, továbbá bejelentett tájékoztatókon a 
megjelenés ugyancsak kötelező. Minden más program opcionális.  

15. Takarodó időpont nincs meghatározva, mindenki addig marad fenn amíg szeretne, de kéretik 
figyelembe venni, hogy a zajongással mások nyugalmát zavarhatjuk! (lásd. 6-os, 1-es pont)  

16. Kiköltözésnél a szobákat, berendezéseket kitakarítva és az eredeti állapotába visszarendezve kell átadni. 
A szobákat csak azután lehet elhagyni, miután valamelyik szervező ellenőrizte a szoba állapotát.  

17. A táborban résztvevők kötelesek a TÁBORHELY saját házirendjét is betartani!  
18. Amennyiben kár keletkezik a táborhely valamely helyiségében, úgy azt a kár okozója, okozó hiányában 

az adott szoba lakói kötelesek megtéríteni. Minden káresetet kötelező valamely szervező felé jelezni.  
19. A táborba semmilyen állat nem hozható. 
20. A táborra le lehet utazni vendégként (1 napra), minden ilyen esetben a szervezőkkel kell egyeztetni. A 

táborszabályok a vendégekre is vonatkoznak. 
21. A táborozó szükség esetén aláírásával (kiskorú esetén szülők által kitöltött felelősségi nyilatkozattal 

igazolja), hogy a táborban saját felelősségére vesz részt. 
22. A táborszabályok minden táborlakóra és vendégre érvényesek, a táborozó jelentkezésével igazolja, 

hogy elfogadja és betartja a táborszabályzatot. 
	  



	

	 6	

 

Előkészületek 

Tábori felszerelés 
Amit mindenféleképpen ajánlunk hozni 

• Személyi igazolvány, diákigazolvány  
• Szabálykönyvek /minimum ETK/ 
• Dobókockák 
• Kinyomtatott karaktereitek, előtörténeteitek 
• Íróeszközök: ceruza, toll, radír, papír 
• Ruházkodás: játékhoz, alváshoz, sporthoz. Zokni, fehérnemű, papucs(!), kalandozós táboros pólók, 

tusfürdő, fogkrém, fogkefe, törülköző  
• Zseblámpa 
• Útra, játékra: Nass, cukorkák, üdítők, KM-kenő csoki 
• Kullancsriasztó (a kastély egy nagy parkban fekszik, így nem árt felkészülni)   
• Szúnyogriasztó! Az elo ̋zo ̋ években is minden kalandozó szerzett szúnyogcsípést! 
• Sportjátékokhoz a játékszerek (Ping-pong ütő, frizbee, labdák, kardok.) 
• Kiskorúak számára felelősségi nyilatkozat! 
• Jó kedv 

Amit nem ajánlunk, illetve tilos a táborba hozni 

• Nagy-értékű kütyük (elromlik, elkobozzuk és megsemmisítjük) 
• Alkohol, drog (Tilos! Lásd: Táborrend kódex). 
• Rossz kedv 
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Utazási segédlet 
 
Érkezés: Budapestről Gyömrőre  

Vonat: Vonatjegyet és a vonatozást egyénileg lehet intézni. 
Vonatindulás: Budapest-Keleti pu. - Sülysáp (személy): 10:20 
Leszállás: Gyömrő (érkezés 10:53)  
 
Távozás: Gyömrőről Budapestre  

Vonatindulás: Gyömrő – Budapest-Keleti pu. (személy): 11:36 
Leszállás: Budapest-Keleti pu. (érkezés 12:10)  
 
Google térkép link		
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A szállásról 
A szállást olyan formán kell visszaadni egy táborszervezőnek a tábor végén, 
ahogy azt átvettétek a szállás elfoglalásakor, tehát átmozgatott bútorokat, 
ágyakat, székeket, hűtőket vissza kell vinni az eredeti helyére.  
 
A konyhákban vannak poharak és tányérok, ezeket használat után 
mindenkinek el kell mosnia és a szárítóra helyeznie. 
 
Elosztók: a szobákban lévő konnektorok száma közelít az 1-hez, így aki 
szeretné elektromos kütyüjeit töltögetni, vagy éppen a sólámpáját akarja 
lehozni, az ne felejtsen el hosszabbítót, vagy elosztót is hozni. (A 
hosszabbítókra írjátok rá a neveteket.) 
 
Étkezés: Aki rendelt étkezést annak a kastély étkezdéjében (pince) lesz 
lehetősége elfogyasztani az étkeket. Az étel meglétét csupán a kitűzött 
időkeretek belül tudjuk garantálni.  
Azok akik nem kértek központi étkezést kérjük legyenek tekintettel azokra akik 
kértek étkezést, és próbálják az egyéni étkezéseket a központi étkezések 
időpontjaira tenni. Amennyiben magatoknak készítetek valamit, úgy vegyétek 
figyelembe, hogy a kastély épületében tilos nyílt lángú melegítő eszközt 
használni. (Pl. kempinggáz) Rezsó, teaforraló természetesen használható. 
Bográcsozásra van lehetőség saját felszereléssel, amennyibben nincs 
tu ̋zgyújtási tilalom. Tu ̋zgyújtási tilalom esetén tilos a tu ̋zrakás. Tüzet rakni csak 
szervezo ̋i engedéllyel, felelős kijelölésével, és csak a kijelölt helyen szabad.  
Egyébként Gyömrőről lehet pizzát rendelni, a városban több étterem is 
található, de autóval nagyjából 15 percnyire bevásárlóközpont és gyorséttermek 
is találhatóak. 
 
Hűtő: Az étkezőben van hűtő amit lehet használni. Ezek használhatóak, viszont 
nem zárhatóak kulccsal, tehát az itt – és esetleges más közösségi hűtőkben - 
hagyott élelmekre/italokra felelősséget nem tudunk vállalni. (Ételfaló 
démonok.) Megjegyzés: hűtőt, hűtőtáskát lehet hozni. 
 
Szobák: A tábori elégedettség maximalizálása érdekében próbáltuk a 
kompatibilis csapatokat egy szobába helyezni – illetve az inkompatibiliseket 
külön. Kérünk mindenkit, hogy tartsa magát a szobabeosztáshoz. Ez az egyik 
feltétele annak, hogy ilyen sok csapatot tudjunk beengedni a táborainkba. 
Alaprajzok a szobakiosztásról és egyebekről a következő két oldalon. 
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A díjazásról és ajándékokról 
Az alábbi kategóriákban jutalmazzuk a nyerteseket tárgynyereménnyel: 

• Legjobb szerepjátékos egyéni 
• Legjobb csapat (versenymodul) (1. 2. 3. helyezettek) 
• Ynev kvíz 
• Minden táborlakó egyedi, csak most megszerezhető kalandozós ajándékot kap 
• Pólót az azt külön igénylők kapnak 

Kalandmesterek kiválasztása 
Az idei versenymodult a játékosok EGY KM fog mesélni a tábor során. Tehát nem 
elsz KM-csere. 
 
A megfelelő KM-csapat párosítások megtalálása érdekében idén arra kérnénk minden 
csapatot, hogy a preferált kalandmesterekről az alábbiak szerint nyilatkozzon: 

- Minden csapat 55 pontot oszthat szét a kalandmesterek között 
- Minden kalandmesterre legalább 0, legfeljebb 10 pont adható 
- 0 pontot annak a KM-nek kell adni, akiről úgy vélitek, ő illene legkevésbé a 

csapathoz 
- 10 pontot annak a KM-nek kell adni, akiről úgy vélitek, ő illene legjobban a 

csapathoz 
- Adható ugyanakkora pont két különböző kalandmesterre 
- Legalább 3 különböző KM számára kell 5-nél több pontot osztani. 

 
- A kalandmesterek ugyanígy fognak tenni, a csapatokat illetően, úgy, hogy a csapatok 

preferenciáit nem ismerik. Ezután egy algoritmus megkeresi azt a KM-csapat 
párosítási listát, amelyik a teljes táborra a legjobb párosításokat tartalmazza, azaz 
amely alapján a teljes táborban a legjobb a KM-csapat illeszkedés. (Így előfordulhat, 
hogy amely mesélőre a csapat 10 pontot adott, másnak mesél, sőt, az is, hogy egy 
ideálisnak tűnő párosítás mégsem valósul meg, mert a teljes tábori párosítás mást 
igényel) 

 
- Bónuszok:  

o Amelyik csapat időben küld be minden szükséges anyagot (karakterlapok, 
előtörténetek), az 5 extra pontot oszthat el a mesélők között (ezáltal előnybe 
kerül a választás során) 

o Amelyik csapat először tesz eleget ezen feltételnek, az további 5 extra pontot 
oszthat szét, és legfeljebb 12 pontot adhat egy kalandmesterre (ezáltal 
komoly előnybe kerül a választás során) 

- Maluszok: 
o A csapatok csak akkor adhatnak le kalandmester-preferenciát, ha 

karaktereiket már beküldték. minden késéssel töltött héttel néggyel csökken 
az elosztható pontok száma. 

- A karakterek beküldési határideje június 4, 23:59:59, a KM-preferencia beküldési 
határideje is azonos ezzel. Ha a csapat nem küld be KM-preferenciát az adott 
határidőig, minden KM-re automatikusan 5-ös értékelést ad. 


