
 37. Csutorás Tábor részvételi díj (2022. augusztus 07-14. Örkény) 

A www.csutorastabor.hu oldalon kitöltött online jelentkezési lapon megadott 

személyes adatok, kor, igényelt szállás, étkezés konkrét költségeit kiszámolva 

kapja meg minden táborozó a beérkezéskor fizetendő teljes díjat. A teljes 

díjról művészeti oktatás számlát tudunk adni.  

TELJES DÍJ, EGÉSZ HÉTRE, HA MINDENT KÉR A TÁBOROZÓ: TÁBORDÍJ (oktatás, előadások, műsorok, 

táncház, strand, lovaglás…), KOLLÉGIUMI SZÁLLÁS, KOLLÉGIUMI REZSI 4 ágyas szobában, NAPI 3x 

ÉTKEZÉS. (Zenekar és Népdalkör Vezetői Tanfolyamra jelentkezők + 4.000,-Ft-t fizetnek az nagyobb 

számú előadás, gyakorlat miatt): 

Felnőtt (14 év felett): (tábordíj) 32.700 +(szállás) 19.600 + (nagyadag étkezés) 19.700 = 72.000 Ft 

Gyermek (6-14 év között): (tábordíj) 30.020 + (szállás)  17.500 + (kisadag étkezés) 14.480 = 62.000 Ft 

Kis gyermek (3-6 év között) 21.520 Ft + (szállás) 14.000 + (kisadag étkezés)14.480 = 50.000 Ft (felnőtt 

kísérővel) 

Apróságok (3 éves kor alatt): díjtalan (Felnőtt felügyelő családtaggal, együttalvással, étkezés nélkül) 0 

Ft 

 

Alább a TÁBORDÍJ, SZÁLLÁSKÖLTSÉG, ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK részletes árai láthatók az egyéni 

kalkulációhoz. 

1. TÁBORDÍJ: (Az alábbi díjakkal 3 napot meghaladó táborozás esetén számolunk. 3 nap vagy annál 

rövidebb részvétel esetén az alábbi, TÁBOROZÁS NAPIJEGGYEL rovatban található árak érvényesek.) 

Tábordíj 14 éves kor felett, felnőttnek: 32.700,- Ft 

Tábordíj 6-14 éves kor között: 30.020 Ft 

Tábordíj 3-6 éves kor között: 21.520 Ft (Felnőtt felügyelő családtaggal érkezhetnek a táborba)  

Részvételi díj 3 éves kor alatt: díjtalan (Felnőtt felügyelő családtag gondoskodása mellett) 

 

TÁBOROZÁS NAPIJEGGYEL: 3 napnál rövidebb részvétel esetén az alábbi napi tábordíj árak 

érvényesek. (A 3 év alatti gyerekek esetében tábordíjat nem számítunk fel.) A szállást és étkezést 

egyéni igények szerint kell a jelentkezéskor megrendelni, kifizetni. 

Napijegy árak: 

14 év felett, felnőtteknek 7.000,-Ft/fő/nap 

6-14 éves kor között 6.000,-Ft/fő/nap  

3-6 éves korúaknak 3.500-Ft/fő/nap,  

3 év alatt ingyenes 

 

http://www.csutorastabor.hu/


2. SZÁLLÁSKÖLTSÉG: 

Kollégiumban 4 ágyas szoba: 14 éves kor felett, felnőttnek 2.800,- Ft/fő/éj, (7 éjszakára) 19.600,-

Ft/fő/hét, 

6-14 éves kor között 2.500,- Ft/fő/éj, (7 éjszaka): 17.500,- Ft/fő/hét) 

3-6 éves kor között 2.000 Ft/éj/fő (7 éjszaka): 14.000,-Ft/fő/éj 

3 év alatt ingyenes (szülővel egy ágyban) 

Kollégiumi (6-8, 10-15) matracos szobában, saját matraccal, (ágyneműt ad a kollégium): 1.500,- 

Ft/fő/éj (7éjszaka): 10.500,- Ft/fő/hét 

Lakókocsi a kollégium zárt udvarán: 1. 300,- Ft/fő/éj (7 éjszaka): 9.100,- Ft/fő/hét)  

Sátor a kollégium zárt udvarán: 1.000,- Ft/fő/éj (7 éjszaka): 7.000,- Ft/fő/hét)  

 

3. ÉTKEZÉS: (Hagyományos vagy vegetáriánus, kis vagy nagy adag menü.) 

Nagy adag: reggeli: 650 Ft, ebéd: 1.300 Ft, vacsora: 1.050 Ft, összesen: 3.000,- Ft/nap/fő 

Egész hétre: 7 R x 650=4.550, 7 V x 1.050=7.350, 6 E x 1.300= 7.800 Egész hétre összesen: 19.700,-Ft  

Gyermek (kis) adag: reggeli: 500 Ft, ebéd: 980 Ft, vacsora: 780 Ft, összesen: 2 260,- Ft/nap/fő 

Egész hétre: 7 R x 500= 3.500, 6 E x 980= 5.880, 7 V x 780= 5.460. Egész hétre összesen: 14.480,-Ft 

4. A Zenekar és Népdalkör Vezetői tanfolyam résztvevői + 4.000 Ft összeget fizetnek még a 

tábordíjon, szálláson, étkezésen felül, a Csutorás Táborban zajló egyhetes képzéshez. (A tanfolyam 

egyéves képzés. Indul a Csutorás Tábor egy hetével, majd őszi, illetve tavaszi szünetben két 2 napos 

továbbképzéssel folytatódik, és a következő évi Csutorás Tábor egyhetes képzés végén elméleti és 

gyakorlati vizsgákkal zárul. A tanfolyamot elvégzők a KÓTA Alapfokú Művészeti Oktatói 

bizonyítványát kapják meg.) Pedagógusoknak 5 óra továbbképzést igazolhatunk. Az igényt a 

szervezőknél jelezzétek. 


