
„Az indoor-outdoor 
lehetőségek páratlanok, 

rengeteg mindent ki lehet 
próbálni. Emiatt is szerettük 
volna, hogy nálatok legyünk: 

sokan vagyunk és sokféle 
dologgal el tudjuk foglalni 

magunkat. Nagyon jó volt azt is 
megismerni, hogy mit és 

hogyan csináltok a táborban!” 
Adravetz Ákos

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG
ZRT., IT Biztonság és

Felügyeleti Rendszerek

FELEDHETETLEN 
CÉGES RENDEZVÉNYT 

SZERETNÉTEK? 
TITEKET IS VÁR A 

BÁTOR TÁBOR!

Különleges kívül, mert tele van felfedezésre 
váró helyekkel a csónakázótótól a lovardáig. 
Különleges belül, mert felszereltsége minden 
igényt kielégít, a projektortól a melegkonyháig. 
És igazán különleges legbelül, mert minden 
kibérelt órával súlyosan vagy krónikusan 
beteg gyermekek élményterápiás gyógyulását 
támogatjátok. 

MIÉRT OLYAN 
KÜLÖNLEGES 

HELYSZÍN 
A BÁTOR TÁBOR?

Egy tábor korántsem „tábori” körülményekkel: vidám természeti környezetben álló, 
modern, jól felszerelt és gyönyörűen karbantartott komplexum, minden szobához fürdő, 
egyedülálló atmoszféra. 

Könnyű megközelíthetőség: a helyszín Hatvan, Budapestről autópályán 40 perc alatt elérhető. 

Komoly referenciák: a 2007-es felújítás óta száznál több rendezvény, 10 és 1000 fő közötti 
létszámokkal. Profi stáb: rugalmas és készséges kapcsolattartók. 

Társadalmi felelősségvállalás: a helyszín bérlésével a Bátor Tábor Alapítványt, azaz 

súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekek gyógyulását támogatjátok. 

Meggyőztünk? További információk:
https://batortabor.hu/rendezvenyhelyszin/

trening@batortabor.hu

„A környezet csodálatos volt, az egész 
nap felépítése nagyon profi munka, 

rengeteg kedvességet és oda figyelést 
kaptunk Tőletek, amit ezúton is 

köszönünk! Tényleg le a kalappal a 
munkátokért, a hozzáállásotokért!” 

Hurja Andrea
TECH•CON Hungária Kft., Pénzügyi 

vezető
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MILYEN PROGRAMOKK AL 
VÁRUNK TITEKET?
Eljöhettek hozzánk élmény- és csapatépítő programra: a helyszín mellett változatos 
kikapcsolódási lehetőségekkel és tréningekkel várunk.

családi és sportnapok

csapatépítő tréningek

Élményolimpia

Creativity

A nagy városépítő játék

Évindító program

szakmai tréningek:

Szervezetfejlesztési folyamat részét képező tréningek: kommunikáció, 
változásmenedzsment, projektmenedzsment, vezetés, konfliktuskezelés, 
problémamegoldás stb.

Érzelmi intelligencia a munkahelyen

Színes személyiségek a munkahelyen (DISC)

HOL ÉS HOGYAN VÁRUNK TITEKET?
A szállás kapacitás: 236 fő. Ha ennél többen jönnétek, sajnos nem tud mindenki itt 
aludni, de nappal belakhatjátok a tábor teljes, 14 hektáros területét.

Tréningtermek: 200 fős ebédlő, 20 fős kistárgyaló, 30 fős tréningszoba 

Teljes körű catering, illetve technikai szolgáltatást tudunk nektek 
biztosítani (tréningre és bulira egyaránt), de hozhattok külsős beszállítót is. 

Rendezhetsz nálunk konferenciákat, vezetői workshopokat, partnertalálkozókat, mi 
csak a helyszínt biztosítjuk.

konferenciák, partnertalálkozók, szakmai kerekasztal megbeszélések 

vezetői megbeszélések, workshopok

családi és sportnapok

csapatépítő tréningek

szakmai tréningek

TEREK
ESZKÖZÖK
PROGRAMOK

Magaskötélpálya
Íjászat

Fedett lovarda
Kézműveskedés

Evezés
Horgászat

Műfüves focipálya
Fedett streetball pálya

Rejtekerdő
Pingpong

Csocsó

„Különleges erőt adott nekünk a hely 
szelleme, nagyon örültünk, nemes célt is 
támogattunk azzal, hogy a Bátor Tábort 

választottuk.”
Légrády Balázs, osztályvezető

K&H Távbank, Értékesítés és 
ügyfélszolgálat támogatás
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