Balatonlellei Tábor Szülői Értesítő

Tisztelt Szülők!
Tájékoztató a nyári táborról, és néhány fontosabb tudnivaló, információ. Néhány pont a házirendből.
Tábor helye: Balatonlelle Ferencvárosi Gyermektábor (8638 Balatonlelle, Erdősor utca 8., GPS
koord: 46.781334, 17.676082)
A tábor ideje: 2018. július 14-21. (szombattól-szombatig)
Utazás:

vonattal, Budapest, Déli pályaudvarról, előre lefoglalt kocsikban.

Gyülekezés:

2018. július 14. 7:45-től, Budapest, Déli pályaudvar, peronok előtt.

Indulás:

2018. július 14. 8:35 – 1862 Balaton Expressz (Bp. Déli PU – Keszthely)

Érkezés:

2018. július 21. 14:24 – 1845 Tópart Expressz (Nagykanizsa – Bp., Déli PU)

Étkezés:

hétfő este vacsorától, utolsó nap reggeliig, napi négyszeri étkezés.

Táborvezető elérhetősége: +3630-2474648; vesei.peter@szgya.hu
Házirend:
A táborozás idején az iskola és a tábor házirendje értelmében tilos a táborban és a tábor ideje alatt:
 dohányozni, illetve nyílt lángot használni,
 alkoholos italokat és drogokat fogyasztani,
 éjszaka idegen szobában tartózkodni,
 a tábort engedély-, illetve tanári kíséret nélkül elhagyni
 saját egészséget és a társak egészségét és biztonságát veszélyeztetni
 szándékosan a tábor berendezéseiben és a táborozók értéktárgyaiban kárt okozni
 a strandon egyedül, és engedély nélkül a vízbe menni
Takarodó: 22:00, ébresztő 7:15.
A táborban szándékosan okozott károkat a szülők kötelesek megjavíttatni, illetve a javítási költségeket
megtéríteni.
Értéktárgyakért a tábor vezetése és az iskola felelősséget nem vállal.
Gyerek a táborból csak írásos szülői engedéllyel, vagy személyesen a szülővel mehet el. (Rokonok
is csak írásos szülői engedéllyel vihetik el a gyerekeket.) Ha nem vonattal jön a táborba, illetve
megy haza a táborból a gyerek, kérem, hogy írásban értesítsenek előre.
Aki a fent említett pontokat megszegi, azt a táborból, a szülő értesítése után pedagógusi kísérettel,
a szülők költségén hazaküldjük!
Esetleges lemondás esetén a befizetett összeget 2018. június 15-ig áll módunkban visszatéríteni.
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TAJ-kártya másolatot, diákigazolványt, rendszeresen szedett gyógyszereket. Megfelelő
mennyiségű ruházatot. Esőkabátot, meleg felső ruházatot, tisztálkodó szereket, váltás
fehérneműt és ruhákat, fürdőruhát, papucsot, váltás cipőt, sportfelszerelést (zárt
sportcipő), szúnyog- és kullancsriasztót.
Hozni lehet: Társasjátékokat, kártyát, ping-pong ütőt, zenelejátszó eszközöket, (a szobákban
tűzvédelmi okok miatt nincs áram bevezetve, ezért csak elemmel/akkumulátorral
működő eszközök használhatók). Telefon-töltési lehetőség van az ebédlőben. Lehetőleg
ékszereket, nagy értékű eszközöket, jelentősebb összegű pénzt ne hozzanak magukkal,
mert esetleges eltűnésükért, megrongálódásukért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk a szülőknek és a hozzátartozóknak, hogy gyermekeiket – főként az alsó tagozatosokat – a
táborozás folyamán ne hívogassák rendszeresen/folyamatosan telefonon, mert ez számokra a táborban
töltött idő hangulatát nagyban rontja. A gyermek jól van, jó kezekben, ha bármiféle probléma adódik,
akkor ezt azonnal jelezzük. Ezért kértük Önöktől a folyamatos elérhetőség megadását!
Hozni kell!

Tervezett programok:
 strandolás
 vitorlázás
 (hajó)kirándulás az északi parton
 kalandpark
 túrázás
 gömbkilátó
 vidámpark
 sportfoglalkozások
 kézműves foglalkozások
 vidám vetélkedők
 karaoke est
 ki, mit tud?
 …

A táborozáshoz elengedhetetlenül kitöltendő dokumentumok listája:
2018. június 15-ig, (vagy július 14-ig):
NYILATKOZAT – A gyermek egészségügyi adatairól
NYILATKOZAT – A táborozás alapvető szabályainak tudomásul vételéről
2018. július 7-14. között:
Szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról

Jó táborozást, kellemes nyaralást kívánok,
Vései Péter
táborvezető
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