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Tábori kisokos 

XVI. Kalandozók Téli Tábor programja 
2018. december 27-30. - Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 73. 

	
1. Nap (December 27. csütörtök)  

11:00 – 12:00 – Figyelem, az eddigi évekkel ellentétben idén már hivatalosan is ebéddel 
indítjuk a tábort. Így arra kérnénk mindenkit, hogy ezt kalkuláljátok be az utazásnál. A 
szobák elfoglalása tehát ebéd előtt történik. Minden csapatnak külön szobája lesz és a 
csapatok neve fel lesz tüntetve az ajtókon. 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
13.15 – 13:30 – XVI. Kalandozok.hu Nyári Tábor ünnepélyes tábormegnyitója.  
13:30 – 14:00 – KM megbeszélés. 
16:00 – 18:00 – VERSENYMODUL: Első napi játék – 2 óra teljes játékidő. 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – 20:30 – Szabad játék egyéb szerepjátékokkal és társasokkal, közösségépítő 
beszélgetések. 

2. Nap (December 28. péntek) 
8:00 – 8:30 – Reggeli. 
8:30 – 9:00 – Pihenő, előkészületek a játékhoz. 
9:00 – 18:00 – VERSENYMODUL: Második napi játék – 8 óra teljes játékidő. 
Étkezések alatt a játék szünetel. 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – Szabad játék egyéb szerepjátékokkal és társasokkal, közösségépítő beszélgetések. 

3. Nap (December 29. szombat) 
8:00 – 8:30 – Reggeli. 
8:30 – 9:00 – Pihenő, előkészületek a játékhoz. 
9:00 – 18:00 – VERSENYMODUL: Harmadik napi játék – 8 óra teljes játékidő. 
Étkezések alatt a játék szünetel. 
12:30 – 13:00 – Ebéd. 
18:30 – 19:00 – Vacsora. 
19:00 – Szabad játék egyéb szerepjátékokkal és társasokkal, közösségépítő beszélgetések. 
19:00-20:00 – KM megbeszélés, értékelés. 
20:00 – 20:30 – Évértékelő, eredményhirdetés. 
21:00 – Szabad program. 

4. Nap (december 30.vasárnap) 
9:00 – 10:00 – Reggeli (szándékosan kicsit később, mint a megelőző napokon) 
10:00 – 11:30 – Rendteremtés, védőrúnák és átkok eltávolítása, a szobák átadása a 
szervezőknek. A helyszín elhagyása.   
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Programok részletezése 
 
Tábornyitó 

Rövidebb, mint a táborzáró. Megpróbálunk rövidek és viccesek lenni. Helyszín: 
közösségi tér.  
Felelős: Antail, Con Salamander, Nekdolan 
Versenymodul 

A versenymodult idén Nekdolan írja. A teljes játékidő, ha a csapat és a mesélő is úgy 
akarja, akár 18 óra is lehet. Hivatalos táborprogram. 
Felelős: Nekdolan 
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: Az éppen aktuális KM szentély. 
Felelős: Nekdolan 

Étkezések 

A táborozók jelentős része igényelt étkezést, melynek időpontja kötött és a helyszín 
étkezőjében bonyolítjuk. Lehetőség szerint az egyénileg étkezők próbáljanak 
alkalmazkodni ezekhez az időpontokhoz, hogy a programok ne csússzanak meg. Reggeli 
és ebéd után ajánlott egy kis sziesztaidő – elegendő egy rövid alvásra, némi hógolyózásra, 
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	
Sport 

Az udvaron található foci és kosárpálya használható, ha az időjárás megengedi. 
Felelős: Con Salamander 
Táborzáró, Eredményhirdetés 

A nyárihoz hasonló pörgős eredményhirdetést szeretnénk, amelyet kiegészítünk egy-egy 
évértékelővel, hiszen Ranagolnak hála bőven van mire büszkének lennünk idén is. 
Felelős: Antail, Con Salamander, Nekdolan 
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 készpénzzel is. 
Felelős: Antail & Con Salamander 



 Kalandozok.hu Téli Tábor 2018 Kőröshegy – Teljes Tábortájékoztató  
	 	

	 3	

Hivatalos táborprogramok – Kötelező részvétel 

Tábornyitó, versenymodul, táborzáró. A programokat a helyszín közösségi tereiben 
intézzük. 

 S.N.I.L.  - avagy mivel kihez érdemes fordulni 
Kihez mivel érdemes fordulni? 
Új táborlakók 

Ismertető jegyek: ártatlan tekintet, helyszínek keresése, nem-kalandozós póló 
Hogy tetszik a tábor? Mikor döntöttétek el, hogy mostantól az összesbe jöttök? Mit 
gondoltok a Nyári Tábor moduljáról? 
Régi táborlakók 

Ismertető jegyek: kialvatlan tekintet, kalandozós pulcsi, fakult kalandozók póló 
Hol a szervezői szoba? Hogy kell megoldani egy modult? Nekdolan igazából Hulla 
gyermeke? Ki az a CSZ? Ki az a srác abban a fura sapiban? Ti tényleg nem alszotok 
egész héten?  
Kalandmesterek   

Antail, Con Salamander, BigMac, Bitschak, Nekdolan 
Hol van Nekdolan? Hol játszunk? Miért nem kezdtük el időben a játékot? A másik 
csapat miért játszhat tovább? Lehet stoppolni a helyet? Hol van az ötödik csapat? 

Szervezők 

Nekdolan – versenymodulíró 
Miért ilyen erősek az NJK-k? Hogy kell tápolni? Miért ilyen rövid a játékidő? Az 
alternatív délutánon lehet a versenymodult játszani? Ki az a Felon?  
CS és Antail (szervezői/JK szoba) 
Hivatalos táborprogramok, táborrend kódex, táborlakók, vendégek és idegenek, pénzügyi 
kérdések, étkezések, helyszínnel kapcsolatos problémák (elfogyott, eltört, elromlott valami), és 
minden egyéb, amire a többiek esetleg nem tudtak válaszolni. 
Hol alszunk? 

Alapvetően sehol, de azért egy szobabeosztás elkészül, hogy pár órára le lehessen dőlni 
két játék között. Ha tehetjük, akkor a szobakiosztást kirakjuk a fórumra, ez egyelőre az 
új helyszíntőll is függ. 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. 
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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, be nem tartásuk esetén a táborozót 
kötelezhetik a tábor elhagyására, a tábordíj visszatérítése nélkül. 

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 több, közeli szállás- és étkezéshelyszín miatt idén elegendő akkor szólni egy szervezőnek, ha 

elhagyjátok a szállás területét. 
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 

versenymoduljára, az ezen való részvétel kötelező hiszen távolmaradás esetén más játékát ill. szórakozását 
ronthatjuk el. A tábormegnyitón és táborzáráson, továbbá bejelentett tájékoztatókon és az alternatív nap 
megnyitóján 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 a táborba való jelentkezéssel (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. 
23. Ezek a szabályok a táborzárás után is érvényesek, egészen addig, míg a táborozó szobája átadásra nem 

került egy szervezőnek – azaz a tábort a táborozó el nem hagyta.	  
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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 
• Sportjátékokhoz a játékszerek (Ping-pong ütő, frizbee, labdák, kardok.) 
• Kiskorúak számára felelősségi nyilatkozat! 
• Jó kedv 

 

Amit hasznos hozni 

• Elosztó, töltők 
• Kalandozós pléh bögre 
• Kispárna 

 

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 
 
Helyszín 

Élményvölgy Gyermek- és Ifjúsági Tábor 

Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 73. 

A bejárathoz teszünk ki Kalandozok.hu zászlót. Használjátok a hatodik érzék Ψ	diszciplínát. 
 

Érkezés: Budapestről Kőröshegyre  

Volánbusszal, vonattal, vagy autóval a kedvenc navigációd szerint. 
 
Távozás: Kőröshegyről Budapestre  

Volánbusszal, vonattal, vagy autóval a kedvenc navigációd szerint. 
 
Google térkép link a szálláshoz 
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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 konyhában vannak poharak és tányérok, ezeket használat után mindenkinek 
el kell mosnia és a szárítóra helyeznie, viszont ajánlunk sajátot hozni. 
 
Elosztók: a szobákban lévő konnektorok száma limitált, így aki szeretné 
elektromos kütyüjeit töltögetni, vagy éppen a sólámpáját, hideg párásítót, 
meditációs hanghullám gerjesztőjét akarja lehozni, az ne felejtsen el 
hosszabbítót, vagy elosztót is hozni. (A hosszabbítókra érdemes nevet írni.) Az 
idei szállás biztosítéka elvileg képesek, hogy egyidejűleg tudják kezelni több tucat 
elektromos eszköz tápellátását, de lehetőség szerint, ne legyen egyszerre bedugva 
szobánként tíz telefon, öt laptop, 2 teaforraló és egy ívheggesztő. Ha elmegy az 
áram, akkor kezdődik az élő szerepjáték. 
 
Étkezés: Aki rendelt étkezést annak a helyszín étkezőjében lesz lehetősége 
elfogyasztani étkeit. 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 szállás épületében tilos nyílt lángú melegítő eszközt használni. 
(Pl. kempinggáz) Rezsó, teaforraló természetesen használható. 
 
Hűtő: A szálláshely emeleti zsibongójában van egy kis hűtő, de a benne lévő hely 
limitált. A folyadékok tárolására a téli időjárás sajátosságait figyelembe véve a 
terasz is igénybe vehető. – Az eme helyeken hagyott ételért/italokért felelősséget 
nem tudunk vállalni, kérjük figyeljünk egymás dolgaira. (Démonűzés az ételfaló 
démonokra.) 
Megjegyzés: hűtőt, hűtőtáskát lehet hozni. 
 
Szobák:	 A	 szobák	 a	 szálláshely	 emeletén	 találhatók.	 A táborhely adta 
lehetőségeket figyelembe véve minden csapat a saját szobájában fog megszállni. 
A szerencsés csapatok Kalandmesterrel felszerelt szobát kapnak. Idén 
előreláthatólag nem lesz kiválasztott KM szoba. 
 
	 	



	

	 8 

A díjazásról és ajándékokról 
Az alábbi kategóriákban jutalmazzuk a nyerteseket tárgynyereménnyel: 

• Legjobb szerepjátékos egyéni (3 kiemelt szerepjátékos) 
• Legjobb csapat (versenymodul) (1. helyezett) 
• Kiemelt modulelem díjazása (ebben több modulspecifikus díj is lesz) 
• Minden táborlakó egyedi, kalandozós ajándékot kap 

Kalandmesterek kiválasztása 
Az idei versenymodul során nem lesz KM csere. A kalandmester preferenciákat 
már bekértük a csapatoktól, a beküldött anyagok feldolgozása után a KM-Csapat 
párosítást a fórumba tesszük ki. 
 

Szervezők 

Antail, Con Salamander (+36204559046) 

Kalandmesterek 

 Antail, Bitschak, BigMac, Con Salamander, Nekdolan 

Versenymodullal kapcsolatos kérdésekkel Nekdolant keressétek meg. 

Kellemes táborozást kíván mindenkinek a szervezőcsapat! 

 
 


