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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015.06.29-07.03 
 

 

PÁLKÖVE   2015 
MŐVÉSZETI ÉS SPORTTÁBOR 

 
 

Ideje:   2015. június 29 – július 3. (5 nap, 4 éjszaka) 
Helye:   Pálköve ( Északi Balaton part ) 
Indulás:  2015. június 29.  10h 
Érkezés:  2015. július 3. 13h 
Utazás:  autókkal  
Táborvezetés: Goda  Richárd 

Eleméry Blanka 
Elhelyezés:  Faházakban (6 ágyas) 
Ellátás:  Teljes ellátás (napi 3x étkezés) 
Tábor költsége: 26.000.- Ft (Elıleg 13.000.- Ft márciusban) 
 
Felszerelés:  - megfelelı nyári öltözet, sportfelszerelés 

- rajztábla, rajzlap, vízfesték(tempera), ecsetek,  
- ceruza, radír, vizes edény stb. 
- sporteszközök(focilabda, röplabda, tollaslabda, stb.) 

- TB kártya, diákigazolvány,  
- úszásigazolás ( családi is jó, aki nem volt tavaly) 
- naptej! 
   

Program: Rajzolás és festés a szabadban. Kirándulás Szigligetre. Sportolási 
lehetıségek, strandolás, vízi biciklizés, vetélkedık, buli stb. 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015.06.29-07.03 
 

PÁLKÖVE 2015 
művészeti és sporttábor 

 
 

  
 

Pálköve csodálatos, festői környezetével, nyugodt légkörével ideális 
helyszín egy művészeti táborhoz. Ugyanakkor a tábor felszerelése és pálya 
adottságai kedvezőek sportoláshoz is. Ezért hagyományosan, idén is itt 
rendeztük művészeti táborunkat a 6.-os évfolyammal. 
 23 tanulóval szép időben érkeztünk Pálkövére. A délelőtti órákban 
festettünk illetve rajzoltunk a szabadban. A Balaton part remek témának 
bizonyult. Vízfestékkel vagy temperával, illetve grafit technikával dolgoztak a 
gyerekek.  
 Délutánonként, a munkák értékelése után fürdéssel, röplabdázással, 
focizással múlattuk az időt. Olyan szép, meleg időnk volt, hogy este is le 
tudtunk menni fürdeni. Az esti beszélgetések, közös játékok, vetélkedők 
meghitt, sajátos hangulatban zajlottak. Kedden egész napos kiránduláson 
vettünk részt Szigligeten. A vár és az íjászbemutató nagy sikert aratott, 
bővítettük történelmi ismereteinket. 
 Ellátásunk, szállásunk  remek volt, a szokásos.  Betegség nem volt, csak 
kisebb balesetek… 
 A tábor végén természetesen nagy záró bulit tartottunk, sok vidámsággal, 
kiosztottuk a jutalmakat.  
 A legsikeresebb alkotásokból terveim szerint néhányat iskolánk falára is 
kiteszünk. 
 Táborunkhoz komoly segítséget jelentett az elnyert támogatás, köszönjük. 
 
Bp., 2015. július 8.    
 
         Goda Richárd 
           táborvezető 
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