Tudnivalók a Sakkmatyi nyári táborokról partnereink számára:
Táboraink kis létszámú 10-25 fős, családias hangulatú táborok, 2-3 oktató vezetésével
zajlanak. Többségében 6-10 éves gyerekek részvételével, de 5 éves és 13 éves
táborozónk is szokott lenni.
Fogadunk óvodásokat is, de nincs direkt „délutáni alvás”. Azonban rugalmasan meg
szoktuk oldani, hogy aki elfárad, le tudjon pihenni.

A napi programok változatosak, rugalmasak, gyerekcentrikusak. Fontos szempont az
élményközpontúság, ezért minden napra extra játékos
izgalmas programokkal készülünk, pl. kincskeresés,
akadályverseny, logikai játszóház, stb. Ezekben is
helyet kap a sakk, de nem hangsúlyosan.
Ugyanakkor a gyerekek szintjétől és lelkesedésétől
függően a napközis táborokban napi 2-4 órát
edzenek és játszanak a gyerekek, az ottalvósban és
online táborban napi 3-6 óra sakkal sokat lehet
fejlődni.
A sakk oktatás tudásszint szerinti kis csoportokban, Sakkmatyi módszertan alapján zajlik.
Kezdőtől versenyzőig jöhetnek a gyerekek.
Az étkezést egy közeli étkezőben menü rendszerben, vagy helyben szoktuk
megoldani. (Helyszínenként változó.)

Napközis táboraink Budapesten és a környező
megrendezésre, 9 különböző helyszínen, 1-1 hetekre.
X. Újhegyi Közösségi Házű
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XVIII. PIK

A tábor programok 9-től 4-ig tartanak. Helyszín- és oktató függő, hogy az ügyelet
megoldható-e. Családias táborról lévén szó: „mindent meg lehet beszélni” 
Ottalvós táborunk, ha engedélyt ad rá az Operatív törzs, akkor Szilvásváradon egy
appartmanházban max. 20 főnek kerül megrendezésre. Ide 6 éves kortól jöhetnek a
gyerekek, szülők nélkül. (Erre még nincs engedély jelenleg, de jelentkezni lehet!)

Egyelőre két Online turnust hirdettünk. Ezekben a
táborokban is fontos az élményközpontúság, így
nem csak sakkozni fognak a gyerekek, hanem
hazavisszük az extra programokat is, amikhez a
kellékeket postán küldjük el. A sakkozás itt is kis
csoportokban zajlik, de a táborban az összes
résztvevő lehet több, mint 30 is.

A táborok részletes ismertetője az érdeklődők számára ezeken az oldalakon található:
Tábor információk és jelentkezési lap: https://sakkmatyi.hu/nyaritabor/
Online tábor információk: https://sakkmatyi.hu/onlinetabor/

Árak:
Napközis táborok teljes ára: 42.000 Ft/fő/hét, ebből jön le a kuponkedvezmény (5 nap)
Ottalvós táborunk 65.000 Ft/fő/hét (7 nap)
Online tábor 38.500 Ft/fő/hét (5 nap)

Tudom, hogy ezek nem olcsó árak, de megfelelnek a színvonalnak, amit a
rendezvényeink képviselnek. Az árak indoklását azért írom le, hogy Te is, mint
partnerünk, tudd indokolni, ha szükségét érzed: ezekkel a díjakkal tudjuk biztosítani a
megfelelő pedagógus-gyermek arányt, a lelkes, szabályosan megfizetett oktatókat,
akik győzik a sok-sok élményt adó programot és az ezzel járó sokszor non-stop munkát.
Ebből fedezzük a tábor hirdetésének költségeit is, mert valahogy el is kell jusson a híre
a leendő kis táborozókhoz. És természetesen biztosítani kell a cég hosszútávú
működését is, másképp nem lehetnének évről évre élménycentrikus Sakkmatyi
táborok. 

