21. KÖSZI Napvető kreatív t{bor 7-12. oszt{lyosoknak
Piliscsaba, 2017. július 16-22.
21. KÖSZI Napvető kalandt{bor 3-8. oszt{lyosoknak
Piliscsaba, 2017. augusztus 6-12.
A KÖSZI Napvető t{borokban egy különös és boldog vil{g v{r R{d Piliscsab{n, egy
gyönyörű zöld környezetben, igényesen kialakított és karbantartott t{borhelyen.
Ny{ri közösségépítő t{borainkat idén koroszt{lyonként, külön tematika szerint
rendezzük meg:
KÖSZI Napvető kreatív t{bor 7-12. oszt{lyosoknak: 2017. július 16-22.
KÖSZI Napvető kalandt{bor 3-8. oszt{lyosoknak: 2017. augusztus 6-12.
A KÖSZI Napvető kreatív t{borba gyere el, ha te is v{gysz r{, hogy megmutasd
eddig nem ismert oldalaidat, ezerféleképpen tanuld meg kifejezni önmagad vagy
megcsillogtasd a benned rejlő kreativit{st! T{ncolj szabadon, b{tran fotózz, csapatban
készíts klipet és zenélj velünk! Miközben pedig nagyszerű új t{rsas{gba keveredsz,
fergeteges kalandokat élsz {t olyan programokon, mint a Vízi olimpia, a Chefpar{dé,
az éjszakai túra vagy a Mesterkurzus. Strandol{ssal, úsz{ssal, aerobic-kal és közös
alkot{ssal v{r egy felejthetetlen hét, ami igaz{n csak Tőled lesz jó!
Idei tém{nk: Angyalok és démonok
A KÖSZI Napvető kalandt{borban egy ny{ri hétre kiszakadhatsz a szürke
hétköznapokból, és felejthetetlen kalandokat élhetsz {t! Vegyél részt egy egész héten
{t tartó kincskeresésben, amikor t{rsaiddal, ügyességeteket, talpraesettségeteket
prób{ra téve kalandoztok földön és vízen! Itt sok-sok igaz bar{tra lelhetsz, rengeteg
izgalmas j{tékban és vetélkedőben lehet részed, mint a Vízi olimpia, az Örvénylés, a
Ki mit tud? vagy az éjszakai túra. Nem hi{nyozhat persze az úsz{s, a foci, az
erdőj{r{s és a t{ncol{s sem – mindez pedig igaz{n csak Tőled lesz jó!
Idei tém{nk: Legyetek jók, ha tudtok!
A nem csak elkötelezett, de sokéves tapasztalattal rendelkező anim{toraink,
t{borszervezőink gondoskodnak arról, hogy a gyerekek, fiatalok új bar{tokra és
megértő, szeretetteljes közösségre leljenek a t{borok alatt. Célunk, hogy személyes
példamutat{s útj{n a t{borozókkal megismertessük mindazokat az értékeket,
amelyeket mi is követünk.
Költséghozz{j{rul{si díjak, valamint a kedvezmények és a technikai részletek pontos
leír{sa a KÖSZI honlapj{n: www.koszi.net
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