
Kedves eSport tábor iránt érdeklődő!

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy eSport táborunkban való részvétel iránt

érdeklődik, amely 2022.07.04 - 2022.07.07 közötti időszakban kerül megrendezésre.

A tábor anyagi hátterét pályázat biztosítja, így a résztvevők számára ingyenes.

A tábor ideje alatt teljes ellátásban részesülnek a diákok, illetve a kollégiumban

szállást is tudunk biztosítani, ha ez szükséges.

Következőkben néhány felmerülő kérdésre találhat választ:

Az első nap mikorra kell érkezni?

Első nap reggel 8 órára kell megérkezni. Ekkor egy rövid regisztráció után el lehet

foglalni a kollégiumi szállást is, ha valaki igényli. Ezen a napon reggelit még a

résztvevőknek maguknak kell biztosítani.

Hogyan fog felépülni egy nap?

● Az első nap kivételével, reggel fél nyolckor gyülekezünk a gimnázium épületében,

majd kerékpárral megyünk reggelizni (Vasút étterem).

● Visszaérve délig foglalkozást tartunk.

● Délben ismét kerékpárral megyünk ebédelni  (Vasút étterem).

● Ebédről visszaérve ismét foglalkozások lesznek kb. 18 - 19 óráig.

● A napot vacsora zárja (Vasút étterem).

Mi lesz a tábor alatti program?

Közös játék, eSport!

De mivel játszunk?

A mostanában közkedvelt és retro játékokkal egyaránt!

És csak játék lesz?

Nem. Lesz robotika rész is. Valamint az utolsó nap egy lovasbemutatón veszünk részt.

Min játszunk?

A gimnázium felújított informatika termének gépein játszunk.



Lehet saját eszközt hozni?

Igen, lehet. Gépet felesleges, billentyűzet, egér, fülhallgató javasolt is, mert azok nem

gamer eszközök a teremben.

Végig ott kell maradni?

Esténként haza lehet menni, ha meg tudják oldani, de minden nap meg kell jelenni.

Persze ott is lehet aludni.

Kerékpárt nem tudok hozni. Megoldható, hogy kapjak a tábor idejére?

Igen, a kollégiumból tudunk biztosítani kerékpárt.

Étkezés során nem ehetek mindent. Tudnak megfelelő ételt biztosítani?

Természetesen. Kérjük jelezze, ha liszt glutén stb. érzékeny, vagy egyéni étrenden van

és ennek megfelelően kérjük az étkezést.

Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzám!
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