
Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor,

9406 Sopron, Brennbergi út
Tel. Fax: 99/313-116

www.soprontabor.hu, E-mail: tabor@sopron.hu

GÓLYATÁBOR 2012 .

Kezdje a 2012/13-as tanévet leendő osztályával Sopronban!

Tisztelt Táborszervező!

A Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor - a Nyugat-Dunántúl és Sopron kiemelt ifjúsági, turisztikai
központja - már több évtizede ad otthont különböző főiskolai és egyetemi táboroknak,
gólyatáboroknak.

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is szeretnénk a főiskolák és egyetemek által szerevett
rendezvényeknek házigazdái lenni.

Egy soproni találkozó alkalmával szívesen bemutatom a tábor lehetséges helyszínét, és lehetőség
nyílna a részletek egyeztetésére.

Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, és a nyáron táborunkban fogadhatjuk a gólyákat.

Bámilyen kérdés, kérés, észrevétel esetén készséggel állok rendelkezésére elérhetőségeim
valamelyikén.

Sopron, 2012. március 05.

Köszönettel és Üdvözlettel:

Szórádi Norbert - táborvezető
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor

Tel./fax: 99 / 313-116
Mobil: 30 / 93 72 337

E-mail: tabor@sorpon.hu
www.soprontabor.hu



BEMUTATKOZÁS

A Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor - a Nyugat-Dunántúl és Sopron kiemelt ifjúsági, turisztikai
központja - már több évtizede ad otthont különböző középiskolai, főiskolai és egyetemi
rendezvényeknek, nyári táboroknak és gólyatáboroknak.

A tábor Sopron központjától 8 km-re a Brennbergi völgyben, csendes, nyugodt erdei környezetben
fekszik 2,5 hektáros területen. Sopront elhagyva Bánfalva és Brennbergbánya irányában haladva
érhető el. Óránkénti menetrendszerinti járat közlekedik az Ifjúsági Tábor és a soproni autóbusz
állomás között.

Szálláshely neve: Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor
9400 Sopron, Brennbergi út

Szobák száma: 50 db
Különtermek száma: 5 db
Befogadóképessége: 265 fő
Niytvatartása: szezonális

Időpont: 2012. augusztus vége (előzetes egyeztetés alapján)
Elhelyezés: gólyáknak 6 ágyas szobákban (3 db emeletes ágy), közös vizesblokkal, a

rendezőknek külön szervezői házban (4 ágyas, fürdőszobás szobák)

Amit kínálunk:

 Várostól távoli fekvés, csendes, erdei környezet,
 Könnyű és gyors vasúti megközelíthetőség Budapest felől,
 Transzfer szervezése a vasútállomástól a táborig és vissza,
 265 fős tábori összbefogadó-képesség,
 Külön szervezői ház 20 főre,
 VIP szobák meghívott vendégeknek,
 Gólyáknak 6 ágyas szobák közös vizesblokkal,
 Helyszínen napi 3x-i ellátás,
 Éttermi büfé,
 Térítésmentesen különtermek biztosítása a programokhoz, megbeszélésekhez (80 fős TV

terem, 200 fős nyitott foglalkoztató, 30 fős tárgyalóterem, 2 db különterem)
 Foci és kosárlabdapálya használat
 Kültéri hangosítás
 Magas foglaltság esetén kizárólagos táborhasználati jog.

Referenciák:
Széchenyi István Egyetem Jogi Kar - gólyatábor 2005.
Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar - gólyatábor 2006, 2007, 2008
AIESEC - vezető továbbképző konferencia 2005, 2008.
XVIII. Selmeci Diáktalálkozó -2008.
XIII. Országos Gombásztalálkozó 2010.
XVIII. Gyalogtúrázók Országos Találkozója 2011.
Autó Motor Veterán Klub Sopron Egyesület - autós találkozó 2004, 2008.
HRT Sopron – rádióamatőr találkozó - 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.2011,2012
Ifjú Sólymok KSE - nyári edzőtábor 2006.
Pannon Maraton – kerékpárverseny 2006.
I. Európai Erdőpedagógiai Találkozó 2006.
AWO Simson – motoros találkozó 2007.
A1 Force TSE - nyári hip hop tábor 2007, 2008.
SMAFC karate szakosztály - edzőtábor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
és osztálykirándulók, erdei iskolások az ország minden részéről.



KÖLTSÉGEK

Szállásköltség:

 A tábor résztvevőire egységes szállásdíjat alkalmazunk, amely 1.990,- Ft / fő / éjszaka. A
felnőttek után felmerülő helyi idegenforgalmi adó 450 Ft/fő/éjszaka, a hallgatók mentességben
részesülnek. A szállásár tartalmazza az ágyneműhuzatok mosatási költségét is.

Étkezés:

 A tábor területén 100 fő befogadására alkalmas étterem és büfé működik. Üzemeltetője:
Karácsony Gábor 20 / 94 69 181, karacsoany.gabor@mail.datanet.hu kérésre külön
árajánlatot küld. (az aktuális étlap a www.soprontabor.hu - szolgáltatások – étlap menü alatt
érhető el)

Térítésmentesen biztosított szolgáltatások:

 A tábor résztvevőinek térítésmenetesen biztosítjuk a 200 fős nyitott, szabadtéri
foglalkoztatónkat, különtermeinket, és sportpályáinkat.

 Ingyenesen használhatják technikai berendezéseinket (TV, videó, kültéri hangosítás, 1 db
erősítő, 2 db hangfal)

 Segítségnyújtás a helyi kiutaztatásban, programszervezésben.

Kérjük Önt, hogy az esetleges módosításokkal kapcsolatban bizalommal keressen minket, hiszen
közös célunk, hogy rendezvényére a legmegfelelőbb ajánlatot készíthessük el.

Együttműködésünk sikerében bízva kívánunk Önnek jó munkát és egészséget.



FÉNYKÉPEK:

6 ágyas lakrész

3 és 4 ágyas szobák



Főépület és nyári lakrész

Udvar és sportpályák


