
 

 Kalandozok.hu Téli Tábor 2009, Vinye  

Időpont  2009. december 27-30 (vasárnap-szerda,4 nap 3 éjszaka)  

Helyszín  Vinye  

Szállás  Öregbakony turistaház 6-8 ágyas szobáiban   

Étkezés  A tábordíj fedezi a következő étkezéseket : első napi vacsorát, köztes két napon napi 
háromszori /reggeli, ebéd, vacsora/ étkezést, utolsó napi reggelit. Étkezés a szállás 
ebédlőjében.  

Költségek  12 000 Ft - Az ár magában foglalja a táborozás teljes költségét. (De a táborba utazás 
költségeit nem!)  

Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés 
határidejéig /október 10./ befizetni.  

-5 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2009. október 10.  
-7 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2009. november 10.  

Amennyiben a jelentkező a második részlet befizetésével késik úgy 1000 Ft késedelmi 
díjat vagyunk kénytelenek felszámolni. 14 napnál további késés esetén a jelentkezését 
visszamondani.   

Az összeget egy OTP-s bankszámlára kell befizetni. A befizetés tetszőleges OTP-ben 
vagy átutalással történhet meg, egyéb fajta befizetéseket /pl.: Posta/ nem fogadunk el!  

A befizetésnél a megjegyzéshez polgári és nickneveket kérjük odaíratni! A befizetést 
igazoló szelvényt kérjük tartsátok meg és hozzátok el a táborba!  

A bankszámla száma:11773425-01430039  (Tulajdonosa: Szakál Dávid)  

Jelentkezés  Jelentkezni első körben e-mailben lehet, a consalamander@kalandozok.hu címen. 
Amint megkaptátok a visszaigazoló e-mailt, már fizethetitek is a díjat. 

Második körben a tábor minimum első részletének befizetésével lehet. A jelentkező 
a jelentkezéssel elfogadja a táborszabályzatot! A TÁBORSZABÁLYZAT! 
(Ismerete kötelező, kattints rá és megnyílik.)   

Létszámkorlát A táborban a felhőtlen szórakozás érdekében idén 28 játékos (7 csapat) szórakozását 
tudjuk garantálni.A jelentkezés sorrendjénél a befizetés megérkezésének időpontját 
vesszük alapul.  

Programok  � Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny a köztes két napon � Kalandozók.hu kvíz � 
Egyéb szerepjátékok (fakultatív, egymással egyeztessétek, a  

szervezők nem garantálják) � Munchkin (hozzon mindenki, akinek van ) � 

Hógolyózás, Hóvárépítés � Szerepjátékon kívül: lehetséges filmezés, társasjátékozás 
� Torna Ábrahámmal (minden reggel) � Megfelelő időjárási viszonyok esetén 
bográcsozás  

Részletek A M.A.G.U.S. verseny a "klasszikus" (k100-as) rendeszer szabályaival fog zajlani egyedi 
karakteralkotási rendszerrel.  



A karakteralkotási szabályzat és kapcsolódó részletek olvashatóak lesznek a Honlapon.  
Szervezők  Kovács Dániel (Con Salamander): +36204559046, Szakál Dávid (Suttogó), Hardi Péter 

(Sneer)   
Táborfórum  A tábor fóruma nyitott minden táborlakó számára.   

Információk  Hivatalos hírek a kalandozok.hu fórumában illetve a rendezvényeknél találhatóak majd. 
Érdeklődni lehet továbbá a fent említett telefonszámokon ill. a 
consalamander@kalandozok.hu e-mail címen.   

 

Leírás  Szép napot mindenkinek!  

Idén is megrendezésre kerül a Téli Tábor, ahová várunk szeretettel minden 
érdeklődőt. A két ünnep között, 4 napon és 3 éjszakán át a szerepjáték lesz a 
középpontban, szeretnénk idén is egy felejthetetlen élményt szerezni a táborozóknak. 
A helyszín ismét Vinye – mint láthattátok - , reméljük éppen olyan jól fogunk 
szórakozni, mint az elmúlt évek során. 

 
Várunk minden kedves Kalandozót idén is!  

Üdvözlettel,  

A TT szervezői  


