
Jelentkezz TESO-nak az
Erzsébet Táborokba!

ábori

gyüttélést

egítő

peratív
    munkatárs

Csatlakozz az ország legnagyobb 
táboroztatási programjának csapatához!
Légy „tesó” és táboroztass a Balatonnál!

MIKOR?
A nyári iskolai szünidő ideje alatt.

HOL?
Zánkán és Fonyódligeten az Erzsébet-táborokban.

MIÉRT?
… mert ingyenes képzést, teljes ellátást, szállást és 

versenyképes fizetést kapsz.
… mert, ha kéred, igazolást állítunk ki számodra (amennyiben 

önkéntesként tevékenykedsz vagy közösségi, pedagógiai 
gyakorlatodat töltöd TESO-ként).

… mert munkatapasztalattal és felejthetetlen közösségi 
élményekkel gazdagodhatsz.

… mert ez a lehetőség neked szól, ha szívesen foglalkozol 
gyermekekkel és szeretnél tapasztalatot szerezni a 
táboroztatás terén.

… mert egy nagyszerű csapat tagjává válhatsz!

HOGYAN?
Látogass el honlapunkra és kattints a
www.erzsebettaborok.hu/tesok oldalon
található  JELENTKEZEM  gombra.

További információ:

06-1/445-0215 • teso@erzsebettaborok.hu

erzsebettaborok www.erzsebettaborok.hu

#ErzsébetTáborok #élménytábor #Zánka #Fonyód #mosoly 
#élmények #táborozzvelünk #vakáció #nyár #pihenés #ottalvós 
#tábor #sport #mozgás #kreatív #boldog

Európai Szociális
Alap



Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg Magyarország Kormányának 

támogatásával. 2017-ben több mint 100 ezren vettek részt az Erzsébet Táborok programjain. 

Legyen szó akár hagyományőrzésről, akár a sport, az életmód, a kultúra, a művészet vagy a  
tudományok területéről: széles programkínálat és évről-évre egyre több lehetőség, felfedezésre  

váró élmény várja a gyermekeket.

IGAZI GYERMEKFESZTIVÁLOK, TÖBB SZÁZ ÉLMÉNY

ELÉRHETŐSÉGEK:
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
www.erzsebettaborok.hu • www.facebook.com/erzsebettaborok

E-mail: info@erzsebettaborok.hu • Telefon: 06-1/445-0215

A diákok tavasszal, nyáron és ősszel Élménytáborokban vagy osztálykirándulásokon 
kapcsolódhatnak ki a balatoni Erzsébet-táborokban, a speciális ellátást igénylő gyer-

mekek pedig gyógyító táborokban tölthetik szabadidejüket. Nyáron az ország több 
száz pontján biztosít Napközi Erzsébet-táborokat az Alapítvány, télen pedig karácsonyi 

programokon vehetnek részt a diákok. Részletek:

Az Erzsébet Táborokba az E-TÁBOROK online felületen tudnak jelentkezni az 
aktuális felhívásban közzétett, érvényes regisztrációval rendelkező intézmények, 

gyermekcsoportokkal.
E-TÁBOROK:

Zánkai Erzsébet-tábor, Fonyódligeti Erzsébet-tábor

Országszerte a gyermekek otthonához 
közeli helyen valósulnak meg

Zalaszabar

ERZSÉBET-KARÁCSONY 

GYóGYíTó SZENT ERZSÉBET-TÁBOR

NYÁRI ÉLMÉNYTÁBOROK
TAVASZI ÉS ŐSZI OSZTÁLYKIRÁNduLÁSOK 

Fővárosi rendezvények, kulturális- és szórakoztató ünnepi események

NYÁRI NApKÖZI ERZSÉBET-TÁBOROK


