
Gyakran Ismétlődő Kérdések (GyIK) 
 

Jelentkezés 
 
1. Minden személynek le kell adni személyenként egy-egy kitöltött jelentkezési 

lapot, vagy elég családonként egy? 
Minden egyes résztvevőnek (a csecsemőknek is) külön jelentkezési lapot kell 
leadni. Ha a család együtt jelentkezik, akkor csak a szülőknek és a 15 éven felüli 
gyermekeknek kell előleget fizetniük. 

 

2. Ifis vagyok / gyülekezeti csoportba járok, hova adjam a jelentkezési lapomat 
és az előleget? 
A bibliakörök tagjai a csoportvezetőknek adják le a kitöltött jelentkezési lapot az 
előleggel.  

 

3. Jelentkezhetek-e a hétnek csak az egyik részére (pár napra)? 
Nem, csak az egész hétre lehet jelentkezni, és az egész díjat be kell fizetni. 

 

4. Jelentkezhet-e a gyülekezetbe nem járó házastársam, ismerősöm, rokonom? 
Házastárs jelentkezhet, de ismerőst, rokont csak várólistára tudunk felvenni. 
 

5. Fiam/lányom (unokám) tavaly volt gyerekhéten Neszmélyen, most ide kell 
beíratnom? 

Veled vagy más felnőtt hozzátartozóval együtt fogadjuk jelentkezését, mert ez nem 
gyerekhét, hanem családi tábor, ahol 15 éves korig a gyerekek a szülőkkel (felnőtt 
kísérővel: pl. nagyszülő, keresztszülő) együtt lesznek elszállásolva. 
 

6. Gyereket lehet hozni? Jöhet az unokám is? Lesz nekik külön program? 

Igen, minden délelőtt lesz gyerekprogram a 6-12 éves iskolásoknak, illetve 
megőrzés a náluk kisebbeknek. Céljaink szerint a tábor számunkra ugyanolyan 
csendeshét lesz, mint a felnőtteknek, hiszen a gyülekezetnek ők is részei. 

 
 

Részvételi díj 
 

1. Ha Erzsébet-utalvánnyal vagy SZÉP-kártyával kifizetem Sátoralja-újhelyen a 
teljes részvételi díjat, akkor visszakapom a 10 ezer forintos előleget 
készpénzben; vagy csak a hátralékot tudom utalvánnyal, SZÉP-kártyával 
kifizetni a helyszínen? 
Mindenki visszakapja készpénzben az előleget, ha Erzsébet-utalvánnyal vagy 
SZÉP-kártyával fizet. 

 
 

Szállás 
 

1. Kell vinni ágyneműt? 
Minden szobában (komfortfokozattól függetlenül) lesz ágynemű huzattal, 
lepedővel. Törölközőt viszont hozni kell. 
  
 



 
2. Lehetek egyedül egy szobában? 

Csak akkor, ha marad szabad szoba. Ebben az esetben a hét költsége feláras, 
azaz 51 ezer Ft. 

 
3. Mit jelent a komfort nélküli szoba? 

2-4 ágyas szobákról van szó, ahol a közös WC és a mosdó a szomszédos 
épületben található, a zuhanyozás pedig csak az üdülőterület közepén található 
központi épületben lehetséges. 

 
4. Akadálymentesített a tábor területe? 

Vannak lépcső nélküli szálláshelyek, de sajnos se az előadóterembe, se az 
ebédlőbe nem lehet eljutni lépcsők nélkül. 

 
 

Étkezés 
 

1. Akinek magának kell gondoskodnia az étkezéséről (pl. laktózérzékeny), 
használhat hűtőt? 
Épületenként vannak hűtők, amelyek elsősorban gyógyszer, csecsemőétel és 
hasonlók tárolására alkalmasak. Ha a kisgyermekes családok és speciális 
étkezésűek fogják használni, akkor elegendő lesz. 
 

2. Azoknak a speciális étrendűeknek, akiknek a konyha nem tud adni étkezést, 
ki kell fizetniük a teljes részvételi díjat? 
Nem. A 10 év felettieknek 15 ezer, a 10 év alattiaknak 10,5 ezer Ft-tal kevesebb 
részvételi díjat kell fizetniük. 
 

3. A jelentkezési lapon nem szerepel a vegetáriánus diéta. Nincs rá lehetőség? 
De, lehet kérni ilyen menüt is, kérjük a megjegyzés rovatban szerepeltetni.  
 
  

Utazás 
 

1. Mit jelent az, hogy akinek 50%-kal nagyobb kedvezménye van, az utazzon 
külön, de a gyülekezet kérésre megtéríti a jegyét? 
A tábor megszervezésénél az a cél vezérli a gyülekezetet, hogy mindenkinek a 
lehető legkevesebbet kelljen fizetnie. Ennek érdekében külön megállapodást 
kötöttünk a MÁV-val, hogy előre lefoglalt, klímával felszerelt kocsikban az összes 
helyet megvesszük. A MÁV ezeket a kocsikat egy rendes menetrendi vonathoz 
kapcsolja hozzá. Mivel egyben foglalunk, és egyben veszünk jegyet, a MÁV utazási 
kedvezményt biztosít. Tehát ha valaki 90%-os kedvezményre jogosult vagy ingyen 
utazik (pl. mert nyugdíjas vagy nagycsaládos), kérjük, hogy ne a gyülekezet által 
bérelt kocsikba jelentkezzen és üljön, hanem külön vegyen jegyet, és a vonat többi 
részén helyezkedjen el. Annak érdekében, hogy méltánytalanság senkit se érjen, 
aki közülük jegyet vett, utólag kérheti útiköltségének megtérítését (annak 
bemutatása ellenében). 

 

2. Hogy jutok el Sátoraljaújhelyen a vasútállomásról a szállásra? 
A gyülekezet buszt bérelt, amely csak minket szállít a tájékoztatóban jelzett vonat 
érkezése után az állomás és a tábor között, illetve a zárónapon a másik irányba. 



Erre bármelyik táborozó – függetlenül attól, hogy a vonatutat önmaga vagy a 
gyülekezet fizette – felszállhat. 
Aki nem a kijelölt vonattal utazik, annak magának kell megoldania, hogy eljusson 
az üdülőig. 

 

3. Autóval jönnék. Van kedvezmény a díjból, hiszen én nem veszem igénybe a 
közös vonatot? Hol fogok tudni parkolni? 
A tábor területén a kapunál van parkolóhely. Díjkedvezményre azonban nincs 
lehetőség, mert nem tudjuk az egyedi költségeket korrektül beépíteni a közös 
költségvetésbe. Méltánytalanság azonban senkit sem ér, mert aki vonattal jön – 
előre közös fizetéssel vagy utólagos egyéni megtérítéssel – utazhat a gyülekezet 
költségére. 

 

4. Ha nincs autóm, de hosszú számomra a vonatút, csatlakozhatok valakihez, 
aki autóval jön? 
Igen, a „szívesen utaznék autóval” szöveget kell megjelölni a jelentkezési lapon. 
Lehetőség szerint autóba szervezzük azokat, akik ezt kérik, de ez függ attól, hogy 
lesz-e elegendő számú felkínált hely az autókban. 

 
 

Programok 
 

1. Részt kell-e vennem minden közös programban? 
Szeretnénk, ha mindenki részt venne a délelőtti és esti lelki programokon. A 
délutáni fórum-beszélgetések és játék, sport, kirándulás programok fakultatívak. 

 
2. Gyereket lehet hozni? Jöhet az unokám is? Lesz nekik külön program? 

Igen, minden délelőtt lesz gyerekprogram a 6-12 éves iskolásoknak, illetve 
megőrzés a náluk kisebbeknek. Céljaink szerint a tábor számunkra ugyanolyan 
csendeshét lesz, mint a felnőtteknek, hiszen a gyülekezetnek ők is részei. 

 
 

 
 
 


