
XIV. Kalandozok.hu Téli TáboR
M.A.G.U.S. szerepjáték tábor
Vinye, 2016. december 27-30. (K-P)
Jelentkezési határidő: 2016. november 11.
Étkezéssel: 14 500Ft
Étkezés nélkül: 9 000Ft
Info: kalandozok.hu/erion/tt2016

Időpont 2016. december 27-30. (kedd-péntek, 4 nap 3 éjszaka) 

Szállás Vinye, a Hosszúház turistaház 6-8 ágyas szobáiban. 

Étkezéssel Egy összegben fizetve: 14 500 Ft  (2016. november 11-ig) 
Az étkezés Vinye csárdájában kerül lebonyolításra. Első napi vacsora, köztes 
három napon reggeli, ebéd, vacsora és utolsó napi reggeli.  
- 9 500 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2016. november 11.
- 5 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2016. december 9.
Amennyiben a jelentkező a második részlet befizetésével késik, úgy 1000Ft 
késedelmi díjat vagyunk kénytelenek felszámolni, 14 napnál további késés esetén a 
jelentkezését visszamondani. 

Étkezés nélkül Egy összegben fizetve: 9 000 Ft (2016.  november 11-ig) 

Létszámkorlát A táborban a felhőtlen szórakozás érdekében idén körülbelül 30 fő (max. 5 csapat) 
szórakozását tudjuk garantálni. A táborba való részvételhez érvényes jelentkezés 
szükséges a jelentkeztetési rendszerben. A befizetés sorrendje a rendszerben 
követhető. Egy csapat jelentkezése akkor válik érvényessé, amikor a csapat 
tagjának minden befizetése megérkezett. 

Jelentkezés 1. Csapatszintű (4-6 fő) regisztrálás a jelentkeztetési rendszerben a
csapatkapitány által: http://kalandozok.hu/erion/tt2016

2. A tábordíj befizetése (egyénileg vagy közösen) a jelentkezés
véglegesítéséhez.



Befizetés Az időben történő, pontos befizetésekkel sokat segítetek az adminisztráción.  
Határidőn túli befizetésekről mindig egyeztessetek: tt2016@kalandozok.hu 
A befizetésnél a megjegyzéshez polgári neveket kérjük odaíratni! 

HU66 1091-8001-0000-0078-9038-0003  

Bank: Unicredit, Swift: BACXHUHB,  Tulajdonos: Kovács Dániel 

A tranzakciók megtörténte a jelentkeztetési rendszerben követhető. 

Programok •   Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny 
•   Ynev parádé - fakultatív 
•   Játék más rendszerekben és világokon (fakultatív, a fórumon előzetes 

egyéni szervezést igényel) 
•   Munchkin (hozd a kártyáid és mérkőzz meg) 
•   Időjárás függvényében: hógolyózás, hóvárépítés, vagy hóbográcsozás  
•   Torna Ábrahámmal  

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 a fórumon keresztül 
elérhetőek  

Táborszervezők Horváth Zoltán (Antail, +36705218761),  Kovács Dániel (Con Salamander)   

Versenymodul A versenymodult Con Salamander írja. 

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

Kérdésedre leggyorsabban a fórumban kaphatsz választ TT2016 Fórumcsoport  

Támogatók jelentkezése, illetve egyéb kérdések, ügyintézés esetén a 
tt2016@kalandozok.hu e-mail címen lehet érdeklődni. 

A táborban mindenki a saját felelősségre vesz részt! 

Leírás Líthas Kalandozó! 

A nyugatról érkező csípős szél a tél közeledtét jelzi. Ez nem is jelenthet mást, 
minthogy a Kalandozók berkeiben már az idei Téli Tábort készítjük elő 
számotokra. A tábor az elmúlt évek során jól bevált, és továbbra is rendszeres 
fejlesztéseken áteső, vinyei központunkban lesz. Idén egyturnusos étkezést 
szervezünk a nemrégiben újra megnyílt vinyei csárdában, ahol házias menüvel 



 

fogjuk csillapítani étvágyunkat. 

Az idei évben is egy izgalmas és fondorlatos modullal készülünk, amely 
ugyanolyan izgalmas kihívás lesz, mind a játékosok, mind a kalandmesterek 
számára. Bővebb információt a karakteralkotás és a hangulatkeltő novella 
szolgáltat majd. 

Idén Karácsony és Szilveszter között is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a 
Kalandozók XIV. Téli Táborában! 

Üdvözlettel, A Szervezők 

 


