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TÁJÉKOZTATÓ NYÁRI HÉBER-JUDAISZTIKA TÁBORRÓL 

 

Tisztelt Szülők! 
 

A BZSH Scheiber Iskola 2021 nyarán héber-judaisztika tábort szervez három turnusban. 

A tábor célja, hogy az iskolába érkező tanulók megtanuljanak írni-olvasni héberül. Ezzel a lehetőséggel 
élve számukra könnyebbé válik a beilleszkedés a héber nyelvi csoportokba. 

A tanfolyam lehetőséget nyújt a nyelvi felkészítésen túl a judaisztika alapismeretek megismerésére is. 
A táborba jelentkezhetnek olyan régi diákjaink is, akik a héber nyelvi lemaradásukat 

akarják pótolni! 

 
A tábor napjainak időbeosztása: 

- 9:00 – 12:00 héber nyelvoktatás 
- 12:00 – 13:00 ebédszünet 

- 13:00 – 16:00 judaisztika oktatás 

 
A tábor helyszíne: az iskola (1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.) 

 

Tábor időpontok 
Részvételi díj 

ebéd nélkül ebéddel 

2021.08.02-06 (5 nap) 35.000 Ft 38.500 Ft 

2021.08.09-08.13. (5 nap) 35.000 Ft 38.500 Ft 

2021.08.16-08.19 (4 nap) 28.000 Ft 30.800 Ft 

A tábor részvételi díja tartalmazza a munkafüzetet, vizet, gyümölcsöt, napi 3 héber és 3 judaisztika órát, 
de nem tartalmazza a napi ebédet. Az ebéd ára: 700 Ft/fő/nap 
 

Kérjük, hogy a részvételi szándékukat, 2021. június 30-ig jelentkezési lap leadásával jelezni 

szíveskedjenek. 
A jelentkezési lap leadható papír alapon az iskola portáján, vagy elektronikusan scannelve a 

scheiber@scheiber.hu címre küldve. 
 

A tábor részvételi díjának befizetési módja: átutalás 
Az Iskola bankszámla száma: OTP BANK Nyrt. 11714006-20414319 

A megjegyzés rovatban szíveskedjen feltüntetni: tanuló neve, „tábor” 

 
Amennyiben a táborral kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem írásban érdeklődjenek a 

scheiber@scheiber.hu e-mail címen. 
 

Fontos tudnivalók: 

- a befizetett összeget, kizárólag abban az esetben áll módunkban visszafizetni, ha a tábor adott 
turnusában a részvevők száma nem éri el az 5 főt. 

- A táborba befizetett tanuló részvételi díját a tanuló távolmaradása esetén sem részben sem 
egészben nem áll módunkban visszafizetni. 

- A táborról bővebb értesítést a jelentkezési lapon megadott e-mail címre fogunk küldeni 2021. 

július 26 – 31. között. 
- A résztvevő tanulók a tábor végén szintfelmérőt tesznek írásban és szóban, melynek 

eredményéről igazolást állítunk ki. 
 

 
 

Köszönjük! 

Az Iskola vezetése 
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