
HORÁNYI ALKOTÓTÁBOR 
 Rákóczis diákoknak 

június 27- Július 1. 

 
 

Június utolsó hetében tartjuk iskolánk alkotótáborát, mely a rajz tagozatos diákoknak kínál 
lehetőséget és teret az alkotásban való elmélyüléshez, fejlődéshez. Szeretettel várjuk az iskola diákjai 

közül a rajz tagozatosokon kívül a rajzolás és festés iránt érdeklődőket is.  
 
 

A tábort 9-12. évfolyamos diáknak szervezzük. 

 

Időpont:     2022   június 27- június 1. 
Részvételi díj:   40 500 forint 

 

Jelentkezési határidő május 15. 

 
A részvételi díj tartalmazza: 

Szállás: faházakban 4-5-6 ágyas szobákban, két hektár bekerített vadregényes erdő 
területén, igényesen kialakított környezetben https://arnyasligettabor.hu/galeria/ 
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora a tábor éttermében (első nap ebédet már kapunk). 
Foglalkozások: 2x2 óra/nap, délelőtt és délután, lehetőség szerint szabadtéri pavilonban és 
terepen 
Egyéb közös programok: tábortűz, bográcsozás, sportolási lehetőségek (ping-pong, foci, 
röplabda, tollaslabda) 
Utazás: busszal, révvel. 
 
 
Jelentkezés:  
jelentkezési lap elküldésével és az első részlet, 20 000 Ft 
 befizetése személyesen Vámos Krisztina tanárnőnél            
jelentkezési lap: 
https://docs.google.com/forms/d/1pcOP0Z44uxmsW0JtMEGU3LXXOf4GukbmSb08C08Ek8U/edit 
 

2. részlet: 20 500Ft         határidő: június 10. 
 
 
 
 
 
 

 

https://arnyasligettabor.hu/galeria/
https://docs.google.com/forms/d/1pcOP0Z44uxmsW0JtMEGU3LXXOf4GukbmSb08C08Ek8U/edit


Tervezett program: 

Hétfő 
15.30-17.30 

Ismerkedés a környékkel, vázlat készítés a faluban, templom, pincesor, régi házak stb. Technika: tus, 

diópác, toll, ceruza               19.00-19.40                                                                                                                                                             

Előadás: ló a művészetben                                                                                                                                        

Kedd                                                                                                                                                                            
10.00-14.00                                                                                                                                                                

kroki a lovakról, lovak téma rajzolása, festése                                                                                                      

15.30-17.30                                                                                                                                                                   

festés a műteremben csendélet, portré, egész alak                                                                                          

19.00-19.40                                                                                                                                                            

Előadás: ember a tájban                                                                                                                                         

Szerda                                                                                                                                                                          
10.00-14.00                                                                                                                                                                      

Plan air festés a szabadban                                                                                                                                     

akvarell, pasztell, akril stb.                                                                                                                              

15.30-17.30                                                                                                                                                                       

Land art készítés                                                                                                                                                                 

a mese erdőben fotózás, videózás          

Csütörtök                                                                                                                                                                                

10.00-14.00                                                                                                                                                                    

Plan air kroki, majd festés  modellel, ember a tájbanakvarell, pasztell stb.                                                             

15.30-17.30                                                                                                                                                                         

Kép átírás, absztrahálás, vázlatok tovább gondolása egyéni utak stílusok bemutatása.                                  

este az elkészült munkák bemutatása, értékelése 

A foglalkozásokat vezeti: Nagy Ernő és Varga Ferenc képzőművész 

 
 

 
Találkozás: június. 27. hétfő 8.50-kor az Újpest-Városkapu buszpályaudvaron a 9.20-kor 
Dunakeszi, Horányi Rév felé indulóbusz megállójában. 
az egészségügyi lapot, szintén kitöltve, aláírva hozzák magukkal a gyerekek a táborba. 
 
Hazaérkezés: július 01. péntek 12.00-kor az Újpest-Városkapu buszpályaudvarra. 
 
Alkotótábori szülői: június 14. kedd  17.00 óra  
 
 

Egyéb infó: Vámos Kriszta, táborvezető: 70/4589727, vamos@budai-rfg.hu 

 

 

 

mailto:vamos.krisztina@budai-rfg.hu


Egészségügyi nyilatkozat táborozáshoz 

(kérjük olvashatóan kitölteni) 

 

A gyermek neve: 

A gyermek születési dátuma: 

A gyermek lakcíme: 

 

Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

 láz 

 torokfájás 

 hányás 

 hasmenés 

 bőrkiütés 

 sárgaság 

 egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 váladékozó szembetegség, gennyes fül és orrfolyás 

 

a gyermek tetű- és rühmentes 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő 

neve: 

lakcíme: 

telefonos elérhetősége: 

 

A nyilatkozat kiállításának dátuma 

 

 

 törvényes képviselő aláírása 


