
Nyári tábor a Bakonyban

- jelentkezési lap -

Választott turnus időpontja:..........................................................................................................

Táborozó neve:..............................................................................................................................

Születési helye, ideje:....................................................................................................................

Lakcíme:........................................................................................................................................

TAJ szám:.....................................................................................................................................

Diákigazolvány száma:.................................................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................................................

Kapcsolattartó (telefonszámok, e-mail):.......................................................................................

.......................................................................................................................................................

Fontosabb információ a gyermekről, pl.: allergia, betegség, egyéni érzékenység 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A tábor időtartama: 7 nap/6 éj

A tábor díja: 27.500 Ft/fő

Részletfizetés:

− 1. részlet: 15.000 Ft, befizetési határidő május 3.
− 2. részlet: 12.500 Ft, befizetési határidő június 3.

.................................................. ................................................
Dátum Szülő



A tábor díja a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 
− napi ötszöri étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora),
− kézműves alapanyagok (az elkészült alkotások a gyermek tulajdonát képezik),
− kreatív foglalkozások, játékok, kirándulásokon való részvétel.

A  nyári  táborok  vasárnap  délutántól  következő  hét  szombat  délelőttjéig  tartanak,
összesen 7 nap/6 éjszakai időtartamban. Turnusidőpontok:

I. 2013. június 16-22.
II. 2013. június 23-29.
III. 2013. június 30. - július 6.
IV. 2013. július 7-13.
V. 2013. július 14-20.
VI. 2013. július 21-27.
VII. 2013. július 28. - augusztus 3.
VIII.  2013. augusztus 4-10.
IX. 2013. augusztus 11-17.
X. 2013. augusztus 18-24.

Az egyes turnusok min. 10 fő, max. 25 fő jelentkezése esetén indulnak.

A táborba jelentkezéshez kérjük, hogy az alábbi információkat e-mailben küldjék el:

•Gyerek neve, születési helye és ideje, lakcíme
•Választott turnus időpontja 
•Szülő telefonszáma és e-mail címe
•Allergiák
•Gyógyszerérzékenységek
•Egészségügyi problémák és ezek otthon alkalmazott terápiája
•Mit nem ehet, vagy nem ihat
•Van-e kullancs elleni oltás
•Bármilyen egyéb megjegyzés

Ezen kívül kérjük, hogy az alábbi hivatalos iratokat a táborba érkezéskor hozzák magukkal:

•TB-kártya másolata
•Szülői igazolás arról, hogy a gyerek közösségbe mehet (ezt az ÁNTSZ követeli
meg tőlünk)

A táborszervező a gyermek felügyeletéért  teljeskörű felelősséget vállal,  ez azonban
nem  terjed  ki  a  gyermek  által  a  táborba  magával  hozott  eszközökre  (pl.  mobiltelefon,
zenelejátszó, fényképezőgép), ill. a ruházat koszolódására, megsérülésére. 

A  táborszervező  lehetőséget  biztosít  a  szülő  számára,  hogy  részvételi  szándékát
módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. Lemondási feltételek: 
− amennyiben  a  lemondás  időpontja  legalább  10  munkanappal  megelőzi  a  megjelölt

turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a táborszervező a szülőnek;
− amennyiben  a  lemondást  a  szülő  ennél  később  jelzi,  a  tábor  teljes  díja  megilleti  a

táborszervezőt. 



A táborszervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programját (kevés jelentkező miatt vagy
más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a
szülőt. 

Módosítási feltételek: 
− amennyiben  a  gyermek  betegsége  vagy  egyéb  okok  miatt  nem  tudja  megkezdeni  a

táborozást, a táborszervező lehetőséget nyújthat egy későbbi turnusban való részvételre,
amennyiben  annak  telítettsége  azt  lehetővé  teszi.  A  szülő  kérésére  történő  turnus
módosítás esetén 5000 Ft ügyintézési díjat számolunk fel.

Lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadunk el. 

HASZNOS TUDNIVALÓK

A csomagolás:

Van  pár  holmi,  amiről  hosszú  évek  tapasztalata  során  egyértelműen  kiderült,  hogy
elengedhetetlen táborozó-kellék, így a táskákból semmiképp se maradjon ki:

•hálózsák vagy ágynemű (paplan és párnahuzat)

•lepedő

•legalább egy pár zárt cipő

•meleg  ruha,  azaz  legalább  két  hosszú  nadrág,  és  legalább  két  pulóver  vagy

melegítőfelső

•gumicsizma, vagy vízhatlan bakancs

•esőkabát

•törülköző

•tisztálkodószerek, azaz fogkrém, fogkefe, szappan/tusfürdő, sampon.

•vízhatlan papucs

•fürdőruha

•névvel ellátott szennyes-zsák

•napvédő felszerelés, azaz naptej és sapka

•szúnyog- és kullancsriasztó

•4 tekercs WC-papír

•2 csomag papírszalvéta

•3 db százas csomag zsebkendő

Emellett érdemes hozni:

•elemlámpát tartalék elemmel

•kispárnát

•kisméretű hátizsákot a kirándulásokhoz

•üres ásványvizes palackot vagy kulacsot

Szívesen látunk:



•könyveket

•kerti játékokat

•táblás játékokat

•kártyajátékokat

•sportszereket

•hangszereket

•gyöngyöt,  színes  fonalat,  zsírkrétát,  tollat,  ceruzát,  papírtömböt,  papírvágó ollót  -

bármiféle kézműves eszközt és kelléket

A ruhák tulajdonosának azonosítása:

Tapasztalatunk  szerint  mindig  marad  kallódó  ruhanemű,  melyek  többszöri
körbekérdezés után is gazdátlanok maradnak. Ezért javasoljuk, hogy a ruhák belsejébe írják
bele  ceruzával/tollal/filccel  a  gyerek  nevét.  Az  ilyen  körbekérdezéseknek  örök  slágerei  a
gumicsizmák és az esőkabátok, amikről a táborozó elfeledkezik.

A túl értékes ruhadarabok problémája:

Ebben a táborban a gyerekek játszanak, sportolnak, szaladgálnak, így szinte biztos,
hogy  ha  egy ruhát  lehoznak,  az  koszos  lesz  és  esetleg  elszakad,  megkopik,  tönkremegy.
Kérjük erre tekintettel csomagoljanak.

Ruhamennyiség:
A táborban lehetőséget biztosítunk a ruhák kézi mosására. Eddig még minden gyerek

elboldogult ezzel, még akkor is, ha korábban soha nem csinált ilyesmit. Így nem feltétlenül
kell három teljes hétre elegendő ruhát csomagolni.

A kapcsolattartás:

Megértjük, hogy azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei először táboroznak nálunk,
biztonságérzetet nyújt, ha a gyerek hoz mobiltelefont, mégis azt kérjük, vegyék figyelembe az
alábbiakat:

•Ha a gyerek hoz mobiltelefont,  írják rá  nyomtatott  betűvel,  olvashatóan a gyerek

nevét a telefonra és a töltőre is. Ötlet: ragasszanak rá egy címkét vagy leukoplaszt
csíkot, és erre írjanak.

•Írjanak levelet, képeslapot a gyerekeknek! Jóval hangulatosabb, mint a telefonálás.


