
6 alkalom
3 különböző tematika

1 hét garantált kikapcsolódás

INGYENES NYÁRI 
DIGITÁLIS TÁBOR
A DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELYBEN!

Küszöbön a nyár, mi pedig ismét izgalmas és szórakoztató táborokkal 
készülünk a játszva tanulni vágyó általános iskolás diákok számára!

TÁBORAINK:

Szeretettel várjuk a digitális kütyük, kamerák, robotok iránt 
érdeklődő nem csak „kocka” diákot!

MÉDIA TÁBOR
A tábor időpontja:
2021. június 21.-25. és 2021. július 12.-16.
Hétfőtől csütörtökig:    7.30-16.00
Pénteken:    7.30-13.30
(igény esetén felügyelet biztosítása 16.00-ig)

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 12-14 év
Érdekel a média világa? 
Szeretnél a kamera mögött állni és 
megtanulni a szakma alapjait? 

Ha a kérdésekre IGEN a válasz, akkor ezt a 
tábort Neked találták ki!

A táborban nem csak a filmes alapokba 
leshetsz bele, de a kamera elé kerülve 
olyan technológiákat is kipróbálhatsz, 
amivel az igazán nagyok is dolgoznak!

ROBOTIKA TÁBOR
A tábor időpontja:
2021. június 28.- július 2. és 2021. július 
26.-30.
Hétfőtől csütörtökig:    7.30-16.00
Pénteken:    7.30-13.30
(igény esetén felügyelet biztosítása 16.00-ig)

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 12-14 év

Képzeld el, hogy autóépítő vagy. 
Képzeld el, hogy megépíted életed első 
elektromos autóját. 
Képzeld el, hogy ezt az autót az utolsó csavarig, 
forrasztásig TE rakod össze és Te irányítod. 

Látod már a képzeletedben ezt az autót?

Nem kell, hogy mindez csak a fantáziád műve legyen, 
mert táborunkban a valóságban is megalkothatod a 
képzeleted alkotta autót. 

LEGO TÁBOR
A tábor időpontja:
2021. július 5.- 9. és 2021. július 19.-23.
Hétfőtől csütörtökig:    7.30-16.00
Pénteken:    7.30-13.30
(igény esetén felügyelet biztosítása 16.00-ig)

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 12-14 év

5 nap, megszámlálhatatlan LEGO alkatrész, egy 
robot, egy terepasztal és TE, aki mindezt életre kelti. 
Ez vár rád, ha velünk tartasz táborunkon. 
Hogy a hét végére ne vessz el a kockák között, 
interaktív laborral fűszerezzük a programot, hogy 
a programozás mellett a kémia és fizika izgalmas 
világával is testközelből megismerkedhess.

JELENTKEZÉS:
A www.ajovodittkezdodik.hu 
oldalon keresztül, a szükséges 
nyilatkozatok kitöltésével.
* A táboron való részvétel 
ingyenes, azonban az 
étkezést 10.000 Ft-os 
önköltségi áron tudjuk 
biztosítani.

Táborok maximális létszáma: 12 fő.Táborok helyszíne: 3527 Miskolc Latabár Endre u. 1.

A jelentkezés az étkezési díj 
előre történő megfizetésével 
válik érvényessé.

Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot!
Töltsük meg együtt élményekkel a nyarat!

www.ajovodittkezdodik.hu

Táborok maximális létszáma: 12 fő.


