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TÁJÉKOZTATÓ 

a Diabétesz Erzsébet-táborokról 

 

Az Erzsébet Táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, és amelynek szervezését, 

koordinálását és lebonyolítását az Erzsébet-programról szóló törvény értelmében az egyházi 

hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) immár 

három éve végzi. Az Alapítvány évről évre több mint 100 ezer gyermek biztonságos és élménydús 

kikapcsolódásáról gondoskodhat jellemzően az iskolai szünidőben, ottalvós és napközi táborok 

keretében. Az Erzsébet Táborok kiemelt célja, hogy olyan közösségi élményeken alapuló táborozás 

váljon elérhetővé minden résztvevő számára, amely nagyban hozzájárul a többletélményekkel teli 

gyermekkor megteremtéséhez, és amely maximálisan biztonságos. 

Az Erzsébet Alapítvány 2018 decemberében a közmédia „Jónak lenni jó!” adománygyűjtő 

kampánya keretében minden korábbinál szélesebb körű társadalmi összefogás részévé 

válhatott olyan együttműködőkkel karöltve, mint a Magyar Diabétesz Társaság, az Egy 

Csepp Figyelem Alapítvány, a Sportos Cukorbetegekért Egyesület és a Szurikáta 

Alapítvány, valamint számos szervezet, intézmény és támogató aktív közreműködésével.  

A „Jónak lenni jó!” kampány során az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok 2019. 

évi speciális táboroztatását támogathatták az állampolgárok, így elérhetővé vált, hogy minden 

eddiginél többen tapasztalhassák meg a táborozás élményét. Ennek értelmében ottalvós és 

napközi típusú Diabétesz Erzsébet-táborok valósulhatnak meg 2019-ben az Alapítvány 

táboroztatási rendszere és Támogatási Irányelvei alapján. Ez azt jelenti, hogy az érintett 

szervezetek (pl. civil szervezetek és gyermekgyógyász szakellátó intézményektől, 

egyesületek, alapítványok stb.) korábbi, vagy újonnan tervezett ottalvós illetve napközi 

diabétesz táboraik 2019-ben finanszírozottá válhatnak.  

 

A Diabétesz Erzsébet-táborokra az E-TÁBOR PLUSZ online felületen keresztül lehet jelentkezni. 

A felület a  http://erzsebettaborok.hu/ weboldal E-TÁBOR PLUSZ menüpontjára 

kattintva, vagy az alábbi linken érhető el: https://etaborplusz.hu/Core/ 

Fontos, hogy a felületre regisztrálni szükséges, és azoknak az intézményeknek és 

szervezeteknek is elengedhetetlen ezt megtenniük, akik már korábban jelentkeztettek tanulókat 

bármely Erzsébet-táborba. 

Regisztráció: https://etaborplusz.hu/Core/ 

A FELÜLETRE TÖRTÉNT REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN KÉRJÜK, HOGY A 
LENTI E-MAIL CÍMEK VALAMELYIKÉRE JELEZZÉK, HOGY DIABÉTESZ 
ERZSÉBET-TÁBOROK MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL REGISZTRÁLTAK, EZT 
KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL KÜLDJÜK E-MAILEN A MEGVALÓSÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOT. 
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A Diabétesz Erzsébet-táborokba az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek gondozásában, 

segítésében, ellátásában érintett szervezetek jelentkeztetik a diabéteszes gyermekeket. A jelentkezés 

benyújtására a jelentkezési felhívás közzétételét követően nyílik lehetőség az erzsebettaborok.hu 

oldalról elérhető E-TÁBOR PLUSZ online felületen. Ezen feladatokat és egyéb, elszámolással, 

adminisztrációval kapcsolatos teendőket az E-TÁBOR PLUSZ online felület és felhívás részletesen 

tartalmazni fogja. Az Alapítvány valamennyi teendő kapcsán igyekszik megadni minden segítséget 

és információt a gyermekeket jelentkeztető szervezeteknek.  

A regisztrációban, és a felület kezelésével kapcsolatosan az Erzsébet Alapítvány munkatársai 
meghosszabbított ügyfélszolgálati időben állnak rendelkezésre: hétfőtől csütörtökig 7:30-18:00 
között, pénteken 7:30-15:00 között a +36 1 445 0214-es vagy a +36 1 445 0215-ös 
telefonszámokon, illetve az ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu e-mail címen. 
 
Amennyiben a táborlehetőségek terén kérdésük merül fel, forduljanak bizalommal a napközi 
típusú táborokkal kapcsolatban Kazai Nóra (elérhetőségei: 06-70-643-
1086;  napkozi@erzsebettaborok.hu), az ottalvós táborokkal kapcsolatban Reif Jenifer 
(elérhetőségei: 06-70-523-1452; jenifer.reif@erzsebettaborok.hu) alapítványi munkatársakhoz. 

 
 

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet 

Telefon: +36 1 445 0214, +36 1 445 0215 

E-mail:ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu 

napkozi@erzsebettaborok.hu 

jenifer.reif@erzsebettaborok.hu 

 

Honlap: www.erzsebettaborok.hu 
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