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Tábor ideje: 2004. júliu
Tábor helye: 6763, Szat
odatalálni) 
 
Üdvözlünk a 13. táborunk
hangulatosabb tábort szer
programokat és a verseny
Reméljük, sok kellemes m
 
Az ellátás a már korább
Szállás:   
Étkezés: 

1. étkezés:
Utolsó táb

Árak:   
Alap ár:   
Ha már egyszer is voltá
Ha Táltos tag vagy: 

 
Kérjük, hogy az igényel
egyszerűen X-eld meg! 
 
A kedvezményes árakat
legalább felének a befizeté
létszám, akkor csak a m
 
A 18. életévüket be nem
 
A tábori részvétel feltétele
Ne felejtsd otthon a Társa
A Táborban találkozunk, 
   
A kocka szelleme legyen
 
Jelentkezési címek, tele
 Csukonyi Zoltán: 
 Mészáros Róbert: 

Virághalmi Viktor
 Huszta Tibor:  
 Táltos Egyesület: 
 
Szeged, 2004. április 25. 
 
    
TÁLTOS KULTURÁLIS ÉS SPORT EGYESÜLET 
 
Székhely: H-6723 Szeged, Lomnici u. 43. II. em. 8. 
Tel.:   (00-36-20) 910-8174, (00-36-20) 320-5949 
E-mail: vikot@freemail.hu, tiborhuszta@mortons.hu
Honlap: http://www.taltos-egyesulet.hu/
Számlaszám:  (OTP-BANK) 11735005-20511241   
ÁJÉKOZTATÓ és JELENTKEZÉSI LAP 
A 13. Szegedi Fantasy és Szerepjáték Táborra 

s 30-tól – augusztus 08-ig. 
ymaz IV.ker. 1. (a már jól ismert helyen, de kérésedre segítünk 

 alkalmából. Reméljük nem vagy babonás, mert minden eddiginél 
vezünk az idén! Kérjük, alaposan nézd át az alábbi tábori árakat, a mellékelt 
ek díjazását. 
eglepetést fog okozni már ez is, hát még maga a TÁBOR! 

an megszokott és jól bevált módon: 
  4 fős faház vagy általad hozott sátor 

 Teljes ellátás, napi 4*étkezés (reggeli, meleg ebéd, meleg 
vacsora és szabadszedéses pótvacsora) 

 2004. július 30. (péntek) vacsora 
ori étkezés: 2004. augusztus 08. (vasárnap) ebéd 

  22.400,- (sátor) vagy 24.900,- Ft (faház) (10nap/9 éj) 
l a táborban: akkor a 10 napos árból 1.000,-Ft kedvezményt adunk! 

 bármennyi időre jössz is 2.000,- a 10 napos árból pedig 
3.000,- Ft kedvezményt adunk! 

t szállásnak és időnek megfelelő négyzetet a 2. oldalon lévő táblázatban 

 csak azon résztvevőknek tudjuk biztosítani, akik 2004. július 16-ig a díj 
sével együtt jelentkeznek! Ha betelne valamelyik elhelyezési formára a 
ásikra tudjuk a jelentkezésedet elfogadni!        Mielőbb jelentkezz!!! 

 töltöttektől szülői engedélyt is kérünk a jelentkezéshez mellékelni! 

 a jelentkezési lap 2. oldalának visszaküldése és a részvételi díj befizetése. 
dalombiztosítási Kártyádat és valamilyen igazolványodat. 
addig is kellemes időtöltést. 

 veletek! 

fonszámok (ugyanitt kérhetsz információt + a honlapunkon): 
Csillagvég Könyvesbolt 20/33-71-501 
mszrosr@yahoo.com  20/39-56-675 

: vikot@freemail.hu,  20/91-08-174 
tiborhuszta@mortons.hu 20/32-05-949 
H-6723 Szeged, Lomnici u. 43. II. em. 8. 

     Virághalmi Viktor 
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Visszaküldendő jelentkezési lap 
(2. oldal) 

 
 
 
 
 
 

Neved:   ………………………………………………………. 
Címed:   ………………………………………………………. 
Tel/e-mail:   ………………………………………………………. 
Születési év, hó nap:  ………………………………………………………. 
Első igényelt étkezés: ………………………………………………………. 
Utolsó igényelt étkezés: ………………………………………………………. 
 
A 18. életévüket be nem töltöttektől szülői engedélyt is kérünk a jelentkezéshez mellékelni! 
 
Az árak táblázatba foglalva: 
(Ha ettől eltérő időre jönnél, akkor az 1 napos és a több napos díjak megfelelő összeadásával kapod meg a 
fizetendő összeget – Természetesen a kedvezményeket csak egyszer vedd figyelembe!) 
 
 

 Napok száma  1 nap 5 nap / 4 éj 7 nap / 6 éj 10 nap / 9 éj
Saját sátorban: 2 750 10 800 15 700 22 400Alapár 
Faházban: 3 050 12 000 17 500 24 900
Saját sátorban: 2 750 10 800 15 700 21 400Ha voltál már 

a táborban Faházban: 3 050 12 000 17 500 23 900
Saját sátorban: 750 8 800 13 700 19 400Ha Táltos tag 

vagy Faházban: 1 050 10 000 15 500 21 900
 
Kérjük, hogy az igényelt szállásnak és időnek megfelelő négyzetet egyszerűen X-eld meg! 
 
Jelentkezési címek, telefonszámok (ugyanitt kérhetsz információt + a honlapunkon): 
 Csukonyi Zoltán: Csillagvég Könyvesbolt 20/33-71-501 
 Mészáros Róbert: mszrosr@yahoo.com 20/39-56-675 

Virághalmi Viktor: vikot@freemail.hu,  20/91-08-174 
 Huszta Tibor: tiborhuszta@mortons.hu 20/32-05-949 
 Táltos Egyesület: H-6723 Szeged, Lomnici u. 43. II. em. 8. 
 
 
 
 
 
……………………... , 2004.  ……………  hó …… . 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
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13. Szegedi Fantasy és Szerepjáték Tábor tervezett programja 
 

 Péntek 
(07.30.) 

Szombat 
(07. 31.) 

Vasárnap 
(08. 01.) 

Hétfő  
(08. 02.) 

Kedd  
(08. 03.) 

de. Érkezés Ismerkedés Csapatjáték 

Warhammer 
40K és/vagy 
Vérfoci 
bemutató 

Szerepjáték 
Egyetem 

du. Érkezés 

Közgyűlés, 
Tábornyitó, 
„Tamás-
féle” vacsora 

Tábortűz, 
Szalonna-
sütés 

  

 Szerda  
(08. 04.) 

Csütörtök 
(08. 05.) 

Péntek  
(08. 06.) 

Szombat 
(08. 07.) 

Vasárnap 
(08. 08.) 

de. 
Harc-
művészeti 
bemutató 

Darts és 
íjászverseny 

du. 

Cyberpunk 
verseny 

 

D&D 
verseny 

Eredmény-
hirdetések, 
díjkiosztó, 
táborzáró 
buli 

Sajnos már 
megint 

búcsúzunk, 
de 

JÖVŐRE 
VELETEK 

UGYANITT
!!! 

Reggeli: 8:30 – 9:30; Ebéd: 13:00 – 13:30; Vacsora: 18:30 – 19:00; Pótvacsi: 22:30 – amíg van 
 
 
 
Ahogyan azt láthatjátok, szervezett programokat délelőttre, méghozzá 10,00-tól (max. 2 óra) 
illesztettük be, a Táltos Egyesület évi rendes közgyűlése kivételével, amire ezúton is meghívok 
minden kedves tagot, érdeklődőt, és leendő tagot. Ebédtől kezdve szabad a játék. (Természetesen a 
délelőtti időszakban is bárki játszhat, de reméljük kedvetekre valók lesznek a programok). A felmerült 
igények miatt minden nap lesz egy felkészült DM, aki az érdeklődő (éppen party nélkül maradt) 
táborlakóknak mesél. Ehhez még várjuk a Te jelentkezésedet is, ha felvállalnál egy ilyen nemes 
feladatot! 
 
A fentieken kívül viszünk ki más, korábbi táborokban kimondottan sikeres, sok kellemes percet szerző 
játékokat is. Így pl: társasjátékokat (Catan, Tikal, Greyhawk Wars, …), kártyákat, stratégiai játékokat, 
lesz kint számítógép, dvd, … . Bármilyen jó játékod van, amit szívesen megmutatnál a többieknek, 
nagyon örülnénk, ha elhoznád. Így egyre több új játékkal, szórakozással bővülünk, és ki tudja, lehet, 
hogy ez lesz a Tábor Legsikeresebb Játéka! 
 

 
 

A tábor programjaira és a versenyek díjazására több, mint 270.000,- Ft-ot fogunk 
felhasználni!!! 

Gyere Te is, érezd jól magad és vigyél haza belőle minél többet! 
Ehhez kívánunk Neked sok sikert! 

 
 

A szervezők nevében:    
Virághalmi Viktor elnök 

(további információ: Táltos kulturális és sport egyesület) 
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