
Káposztásmegyeri Református Egyházközség - Gyülekezeti családi tábor 2022

Káposztásmegyeri Református Egyházközség

Gyülekezeti családi tábor 2022  - Gyakran ismételt kérdések

Részvétel

A “családi tábor” elnevezés ellenére jöhetek, ha én egyedül vagyok?
Örömmel és szeretettel várunk, hiszen éppen az a cél, hogy épüljön a közösségünk, amelyben
mindenkinek helye van kicsitől a nagyig, egyedülállótól a nagycsaládosig.

Megadhatom, hogy kivel szeretnék egy szobában lenni?
Igen, a jelentkezésnél van rá lehetőség ezt jelezni, és igyekszünk is �gyelembe venni a kéréseket,
azonban elképzelhető, hogy nem feltétlenül lesz mindig teljesíthető.

Kötelező mind a hat napon részt venni?
Egyáltalán nem, jöhetsz csak hétvégére vagy néhány napra, ahogy szeretnél. A folyamatosság miatt
azonban érdemes egész héten részt venni.

Kicsi gyermekeink vannak, hogyan tudunk majd részt venni a felnőttek alkamain?
Minden gyermek korosztály számára készülünk programokkal, így a felnőtteknek is jut
délelőttönként szabadidő. A legkisebbekkel pedig a szülők a babaszobából hallgathatják majd az
előadásokat.

Kik lesznek a gyermekeimmel, amíg én a felnőttek alkamán vagyok?
Minden szolgálatot a gyülekezetünk tagjai látnak el, a gyermekekkel kifejezetten azok a szolgálók
lesznek, akik a hétköznapokban is gyerekekkel foglalkoznak és nagy tapasztalatuk van gyermek
alkalmak tartásában. Sokszor azon ifjú testvéreink is besegítenek, akik az év többi részében az i�
csoportokban is segítők.

A családommal jönnék, de csak én járok templomba. A többiek nem keresztyének.
Jöhetünk így is?
Szeretettel látjuk az egész családot. A programok lehetőségek az épülésre, lelki feltöltődésre.
Szeretnénk, ha minden táborozó javára válnának a felkínált alkalmak, talán éppen eképpen
tapasztalják meg a családtagok Isten szeretetét, elfogadását.

Mit ajánlotok, mit vigyek mindenképp magammal?
Bibliát, jegyzetfüzetet, tollat, fürdőruhát, plédet a kinti leüléshez, kulacsot (gyermekeknek névre
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szólót), törölközőt, szúnyogriasztót, zseblámpát, naptejet, meleg öltözetet, ha hidegre fordulna az
idő, labdát, ping-pong, tollas, frizbi, egyéb sportfelszerelést.

Szállás
Hol lesz a szállás?
Balatonszárszón, az SDG Konferenciaközpontban. Pontos cím: Balatonszárszó, Csárda u. 41, 8624
A szállás weboldala: https://sdgkonferenciakozpont.hu/

Mi a különbség az ifjúsági és a szállodai szállás között?
A szállodai szobák saját zuhanykabinos fürdőszobával,  színes televízióval, telefonnal és Wi�
hozzáféréssel felszereltek, déli fekvésűek, szúnyoghálóval ellátottak, kb. 25-26 nm tágasak.
Az ifjúsági szállás 3 darab, egyenként 30 fő elszállásolására alkalmas különálló házat jelent,
vizesblokkal. A földszinten 2, 6 és 8 fős, az emeleten 5 és 10 fős szobák, részben emeletes ágyakkal a
házak saját vizesblokkjában 3 zuhanyzó, 2 különálló WC, piszoár és mosdók. Továbbá a házak
közvetlen közelében egy darab különálló vizesblokk, nemenként 5-5 zuhanyzóval, mosdóval és
WC-vel.

Akadálymentesített vagy könnyebben megközelíthető  szobára lenne szükségem.
Megoldható?
Igen, az SDG Hotel rendelkezik akadálymentesített szobákkal, jelezd a jelentkezéskor, ha erre vagy
egyszerűen megközelíthető/ a programokhoz közel eső szobára lenne szükséged, a kapacitástól
függően igyekszünk teljesíteni a kéréseket.

Kérhetünk pótágyat a gyerekeknek, ha egy szobában lennének velünk?
Igen, szállásadóink tudnak pótágyat biztosítani, ha a gyermekeitek Veletek alszanak egy szobában,
ezt jelezzétek a jelentkezésnél.

Kérhetünk babaágyat a szobánkba?
Igen, szállásadóink tudnak 10 db babaágyat biztosítani, ennek igényét jelezzétek a jelentkezésnél.

Hozhatok háziállatot magammal?
Sajnos a szállásunk nem háziállatbarát hely, sajnos kis kedvenceinket otthon kell hagynunk.

Speciális étrendet, pl. vegetáriánus, laktózmentes stb. követek. Van lehetőség külön
étrendet kérni?
Az SDG Hotel nagyon sokféle speciális étrendet tud biztosítani, a jelentkezési lapon mindenképpen
add meg, hogy pontosan mire van szükséged.
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Lehet parkolni a szállásnál?
Az SDG ingyenes parkolást biztosít minden vendég számára, az autósbejáratot este 9-ig tartják
nyitva, de a kapun kívül is van lehetőség parkolásra.

Wi� van?
Igen, méghozzá ingyenes!

Az étkezések között milyen lehetőségek vannak a gyors éhség csillapítására?
A gyülekezetünk gondoskodik kávéasztalról, de az SDG hotelnek is van kávézója, amely reggel 8-tól
este 9-ig vár bennünket.

Milyen messze van a Balaton?
A legközelebbi part kb. 8-10 perc gyalogosan. A kapun kimenve balra, a tó felé induljunk, az utca
végén forduljunk jobbra, majd balra az erdőn és a vasúti síneken keresztül vezet le egy ösvény a
partra. Fizetős strand is van Balatonszárszón, ahova viszont nincs kedvezményünk, tehát aki arra
voksol, magának és a családjának kell az aktuális árakkal számolnia.

Az első nap mikortól foglalhatjuk el a szobánkat?
16 órától tartjuk a regisztrációt, a szobák ezután foglalhatók el. Ha előtte szeretnénk már lejönni,
például pancsolni a Balatonban, van erre lehetőség, a szállás parkolójába be tudunk állni, ha kocsival
érkezünk.

Babadolgok

Hol tárolhatom a kisbabám ételeit a szálloda területén?
A B épület aulájában vannak hűtők, ide felcímkézve berakhatjuk a bébiételeket.

Rendelkezésre áll etetőszék az étkezéseknél?
Igen, 6 db etetőszéket biztosít a szállásunk, ha a jelentkezések függvényében ennél több kellene,
igyekszünk még szervezni hozzá.

Lesz babaszoba, ahonnan a szülők is hallgathatják az előadásokat, miközben a gyermekekre
vigyáznak?
Igen, a főépületben külön kialakítunk egy babaszobát, ahová hangot tudunk közvetíteni az
előadásról. A babaszoba egész nap rendelkezésre áll és ide csak cipő nélkül lehet majd belépni.
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Lesznek a babaszobában játékok?
Igen, a templomból tervezünk levinni néhány játékot, de természetesen saját felelősségre a szülők is
elhozhatják gyermekeik saját játékait!

Tudok valahol ételt melegíteni a babám számára napközben is?
Igen, tervezzük, hogy levisszük a gyülekezeti mikrót, amit a kávéasztal közelében állítunk majd fel.

Fizetés, adományozás

Milyen számlaszámra utaljam a részvételi díjat?
A tábor díját az alábbi számlaszámra kérjük utalni:
Bp-Káposztásmegyeri Református Egyházközség
CIB BANK 10700691-49133101-51300009

Fizethetem a részvételi díj teljes vagy egy részét Szép kártyával?
Igen, ebben az esetben kérünk, hogy a  jelentkezési lapon jelezd, ekkor a helyszínen lesz lehetőséged
�zetni.

Adhatok Szép kártyával is adományt?
Hálásak vagyunk a felajánlásodért, természetesen erre is van lehetőség. A jelentkezési lapon tudod
bejelölni, ha ezt az opciót választanád.

Készpénzes �zetés lehetséges?
Alapvetően az utalásokat egyszerűsíti a szervezést, így kérünk mindenkit, hogy elsősorban ezt
megoldást válasszátok. Ha ezzel nehézségeid akadnak, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot a
refkap.tabor@gmail.com címen.

Mennyi pénzt kell előlegként utalnom?
A jelentkezés a részvételi díjad 25%-nak átutalásával válik véglegessé.

Utazás

Van lehetőség együtt utazni másokkal?
Igen, van utazásfelelősünk, a tábor előtt nem sokkal adunk hírt, hogyan lehet csatlakozni
egymáshoz az utazás miatt.
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Hogyan jelezhetem ha még van hely a kocsinkban, akár csomagnak, akár utasnak?
Lesz utazásfelelősünk, őt keresheted meg a felajánlással. E-mailben adunk hírt ennek a menetéről.

Ha vonattal megyek, betehetem valaki kocsijába a csomagom?
Jelezd mindenképp, ha erre lenne szükséged, ha valakinél van hely, összekötünk vele.

Milyen messze van a szállás a vonatállomástól?
Kb. 10 perc sétálva, csomaggal így számoljunk!

Program, szabadidő, sport

Hogy néz ki egy átlagos tábori nap?
Reggeli után a felnőttek közös alkalomra gyűlnek, ekkor dicsőítünk, és meghallgatjuk a
hirdetéseket, majd az előadás következik. Ezzel párhuzamosan a 14 év alatti gyermekeknek saját
alkalmaik lesznek a korcsoportjuk szerint, a 14 év felettiek a felnőttekhez csatlakoznak. Délben
ebéd, a délutánt szabadon tölthetjük vagy csatlakozhatunk a fakultatív programok egyikéhez. Este 6
órakor vacsorához gyűlünk, utána a kiscsoportos beszélgetésekre kerül sor. A napot valamilyen
közös szabad programmal (pl. kvízest, borkóstoló, teaház, �lmklub, KiMitTud?) zárjuk.

Lesz lehetőség imaszolgálat/lelkigondozói beszélgetésekre?
Igen, mindig igyekszünk mindkét szolgálatra testvéreket szervezni.

Milyenek a kiscsoportos beszélgetések?
A kb. 10-12 fős csoportot a hitben érettebb testvéreink vezetik, ekkor beszélgetünk a délelőtti
előadásról, a ránk gyakorolt hatásairól, kérdéseinkről, gondolatainkról. A kiscsoport alapvető
szabálya, hogy ami ott elhangzik, az ott is marad, így bátran megnyílhatunk, de nyugodtan
hallgathatunk is. Lényeg, hogy legyünk nyitottak, Isten ilyen formájú megnyilvánulására is.

Milyen sportolási lehetőségek vannak?
A szállástól különböző sporteszközöket tudunk bérelni, van egy különböző labdajátékokra
használható pálya, röplabdapálya a Balaton parton érhető el, csocsóasztalt a Csárdában találunk,
letét ellenében biliárdasztalt is használhatunk. Szervezünk házi ping-pong, röpi és focibajnokságokat
is. Erről bővebb tájékoztatót küldünk levélben, de edzeni már most ér elkezdeni!

Lesz könyvasztal?
Igen, az előadó témájában készülünk könyvekkel, melyeket megvásárolhatunk, illetve a gyülekezet
könyvtárából is szoktunk vinni könyveket. Ennek a szolgálatnak is saját felelőse van.
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Milyen esti programokra számíthatok?
Nagyon sokféle ötlettel készülünk, csak pár példa az elmúlt évekről: Dicsőítő-és imaest, teaház,
kvízest, társasjátékozás �lmklub, borkóstoló, KiMitTud?...

Utolsó nap délután maradhat a kocsink a parkolóban, ha még elmennénk fürdeni a
Balatonra?
Persze, erre van lehetőség, és a szálloda előtti parkolóban is ott tudjuk hagyni a koccsinkat.

Hogy jelezzem, ha lenne valamilyen szabadidős ötletem?
Szívesen vesszük az építő jellegű meglátásokat, a jelentkezési felületen van lehetőség javaslatokat
megírni, ha pedig a későbbiek során jutna eszedbe valami, nyugodtan írj a refkap.tabor@gmail.com
e-mail-címre.

Hogy jelezzem, ha szolgálatot szeretnék vállalni?
A jelentkezési lapon lesz erre lehetőség, de nyugodtan írj a szervezőknek a refkap.tabor@gmail.com
címre. Hálásak vagyunk a segítségedért!

Egyéb kérdésem van, kinek írhatok?
Petróczi Réka és Szabó Zoé az idei tábor szervezői, nyugodtan írj nekik a refkap.tabor@gmail.com
e-mail címre, szívesen válaszolnak.

6

mailto:refkap.tabor@gmail.com
mailto:refkap.tabor@gmail.com
mailto:refkap.tabor@gmail.com

