
Sziasztok! 

 

A VASÁRNAP kezdődő táborral kapcsolatban szeretnék néhány tudnivalót 

megosztani veletek. 

VASÁRNAP, 18-án EBÉD után kell az ISKOLÁHOZ jönni, mivel a  

szállást csak délután 2-3 között lehet elfoglalni. 

Innen indulunk SULIBUSSZAL a táborba ZÁNKÁRA. 

Sajnos az egyik busz meghibásodása miatt nem tudunk egyszerre utazni csak 

KÉT csoportban. 

Az I. csoport (7. osztályosok) 12 óra 30 perckor indul velem. 

A II. csoport (6. osztályosok) kb. 15 óra 45 perckor indul a Bogdánné Marika 

nénivel. 

Azt szeretném kérni, hogy az I. csoport tagjai 12 óra 15-re, a II. csoport tagjai 

15 óra 30 percre jöjjenek az ISKOLÁHOZ! 

Elnézést kérek kellemetlenségért, de más módon nem lehet megoldani az 

utazást. 

A második körben utazókat arra szeretném kérni, hogy türelemmel és 

fegyelmezetten viseljétek el az esetleges várakozást! 

Azt megígérhetem, hogy mire megérkeztek előkészített JÓ helyetek lesz.  

I. csoport tagjai: Bogdán Zita, Pintér Petra, Bogdán Dávid, Ruska Laura,  

                             Mátyás Krisztofer, Doszpoth Csaba, Dékány Dorka,  

                             Paulovics Tamás, Kiss Anett, Paizs Levente, Nagy Jázmin, 

                             Szabó Botond, Orsós Beáta, Salamon Zsófia, Papp Patrik. 

                             Istiván Boglárka. 

II. csoport tagjai: Nagy Sándor, Burka Kristóf, Szilágyi Kovács Dominik, 

                               Friskó Martin, Papp Jázmin, Bóczi Roland, Nagy Boglárka, 

                               Kiss Csenge, Horváth Lili, Zsíros Viola, Tóth Bence, 

                               Kovács Laura, Pintér Kíra, Szumi Márk, Várdai Vanda. 

A táborozás VASÁRNAPTÓL - PÉNTEKIG tart. 

A hazautazás PÉNTEKEN a délelőtti órákban lesz. 

A táborozás ideje alatt TELJES ellátás lesz (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-

vacsora). 

Kérlek, hogy NE hozz otthonról semmilyen romlandó élelmiszert, mert nem 

tudjuk megfelelően tárolni ebben a nagy melegben. 

Olyan helyen leszünk, ahol lehetőség van vásárlásra. 

A táborról azt tudom, hogy GYÖNYÖRŰEN felújították. 

Rengeteg program lesz amire lehet és lehetett jelentkezni. 

Olyan programok is vannak, amin részt kell venni (koncert). 

Szóval, úgy gondolom, hogy nem fogunk unatkozni. 

 

Hozd magaddal: 

 

- az EGÉSZSÉGÜGYI LAPOT, értelemszerűen kitöltve! 

- SZEMÉLYI és/vagy  DIÁKIGAZOLVÁNYODAT és a TAJ kártyádat!  

- megfelelő mennyiségű KÖLTŐPÉNZT! 



- plusz még 1000 forintot azok, akik még nem ADTÁK oda a KÖTELEZŐEN  

  befizetendő LETÉTIDÍJAT.  

  UTALVÁNY formájában levásárolhatód a büfében. 

  Ezt nekem előre be kellett fizetnem! 

 - 500 forintot, amiből nekem kell néhány dolgot fizetnem a csoport számára.  

   Tehát, úgy SZÁMOLJ, hogy a KÖLTŐPÉNZEN felül legyen nálad 1000 vagy    

   1500 forint, amit majd nekem kell adnod. 

Legyen megfelelő ruházatód a táborozás idejére! 

Kényelmes cipő, sportfelszerelés, fürdőruha, papucs, legalább kettő törölköző 

(strandra). 

Tisztasági felszerelés. 

NAPOZÁS előtti, esetleg utáni NAPTEJ. 

MINDENKINEK KÖTELEZŐ a használata!  

Lehet, hogy kihagytam valamit, de úgy gondolom, hogy nem vagytok már 

CSECSEMŐK és tudjátok, hogy mire van szükségetek. 

 

A cél, hogy JÓL érezzük magunkat és TARTALMASAN töltsük el és 

VIDÁMAN ezt a néhány napot a BALATON mellett. 

Bármilyen kérdésetek, gondotok, ÖTLETETEK van a táborral kapcsolatban 

SZÓLJATOK, KÉRDEZZETEK! 

Mindent megoldunk, megbeszélünk! 

Várlak BENNETEKET sok SZERETETTEL VASÁRNAP a SULINÁL! 

 

                                                                             Kami bá 

 

 

 


