
KENUTÁBOROK ÚJPESTEN 2023 

 

A napközis táborok időpontjai: június 19-23., június 26-30., augusztus 7-11., augusztus 21-25. 

(Hétfőtől péntekig) 

 

2023. május 14-én vasárnap a vízi telepen (Újpest, Üdülő sor 7/a alatt) várjuk a gyerekeket és a 

szülőket 9 órakor, ahol meg lehet nézni a tábor helyszínét és ki lehet próbálni a kenuban való 

evezést. Ebből az alkalomból közös munkával lángost és fánkot is sütünk! Lehetőség van egyéb 

sütögetésre is, hozott anyagból. 

 

A tábor részvételi díja: 5 napra: 39000 Ft/fő. Napidíj fizetésére is van lehetőség, 8000 Ft/nap/fő, 

amelyért napi háromszori étkezést, túrakenuban férőhelyet, mentőmellényt, evezőt és biztonságos 

szakszerű felügyeletet biztosítunk. Befizetés a tábor első napján történik. A programok a szabadban a 

Dunán és partjain lesznek, ezért mindig legyen esőkabát és melegebb váltóruha továbbá innivalónak 

palack a gyerekeknél! Jelentkezés Varga János táborvezetőnél, u.hajosklub@gmail.com címen és 

+36/30/ 3270990 telefonszámon továbbá a helyszínen a táborok ideje alatt. E-mail cím: 

u.hajosklub@gmail.com 

 

Napi program: Gyülekezés Újpest, Üdülő sor 7/a, reggeli 6.30-8.00 óra között. 9.00-12.30: hajók vízre 

tétele, evezős kirándulás, Luppa-sziget, Szentendrei-sziget, Dunakeszi, Horány, Szentendre 

célpontokig. 12.30 Ebéd a vízi telepen. 14.00-16.00 játék, evezés és csónakvezetés gyakorlása, 

uzsonna. Hazatérés szülői kísérettel 16 órakor. Csütörtöki napokon tábortűz lesz 16-19 óra között, 

amire várjuk a szülőket, nagyszülőket és a testvéreket is! 

 

A napközis táborokon kívül további három vízi táborozáson is részt lehet venni: 

Június 16-18. Vízi túrák a Tisza-tavon, ottalvós sátorban, kempingben. 

Július 3-7. Kenutábor Tiszaugon, ottalvós sátorban. 

Július 10-14. Evezés és táborozás, Neszmélyből-Újpestre. Ottalvós, sátorban. 

 

A FELSOROLT PROGRAMOK MINDENKI RÉSZÉRE NYITOTTAK! 

 

Köszönjük, hogy adójuk egy százalékát az Újpesti Hajós Klub részére juttatták. 2022. évben 598.000 Ft 

gyűlt össze 1%-os támogatásból, amely összeget a vízi telep bérleti díjára fordítottunk. Kérjük, 

szánjanak rá egy kicsi időt és ebben az évben is juttassák a 19700038-1-41-es adószámra, az Újpesti 

Hajós Klub részére adójuk 1 %-át. Személyi jövedelemadójukat minden évben kénytelenek befizetni 

az állami költségvetésbe, viszont ennek az összegnek 1 százalékát csak az Önök rendelkezése 

juttathatja az Újpesti Hajós Klub, ezen belül az ifjúsági vízi túrázás részére. Ha ezt nem teszik, akkor ez 

a pénz beolvad az állami költségvetésbe. 


