Kedves táborozó Ördögfiókák!
Kedves Szülők!
Kedves gyerekek engedjétek meg, hogy megmagyarázzam az „Ördögfióka”
megszólítást.
A pályázatban is ezt az azonosítót adtam meg és a táborban is így foglak nevezni
benneteket.
Egyébként a „Gelsei Ördögöknek” történelmi háttere van.
Ha van kedvetek nézzetek utána!
Lehet, hogy nem leszek hálátlan?
Néhány információ a táborozással kapcsolatban.
Indulás:
A tábor VASÁRNAPTÓL – PÉNTEKIG tart.
Vasárnap két csoportban indulunk Zánkára.
Az 1. csoport /4. osztály/ velem NYOLC órakor indul az ISKOLA elől.
A 2. csoport /5. osztály/ Vig Szabinával és Kocsis Dorinával kb. TIZENEGY
órakor indul szintén az ISKOLA elől.
Két csoportban kell utaznunk, mert az ISKOLA BUSZBA egyszerre nem
férünk be.
A HAZAUTAZÁS pénteken hasonló módon fog történni.
Az utazás költségeihez /sajnos / kérnem kell 2000,- forint hozzájárulást.
Szükséges felszerelés:
A táborozás idejére elegendő ruházat.
Nem szükséges elegánsabb ruházat, mert a táborból nem megyünk sehova.
Inkább könnyű, nyári ruházatra gondolok.
A programokhoz kell sportruházat /melegítő, sportcipő/.
Legalább KÉT darab fürdőruha, törölköző.
Tisztálkodási felszerelés.
A LÁNYOKNAK szüksége lehet hajszárítóra.
FONTOS!
Megfelelő faktorszámú NAPTEJ és napozás utáni krém.
Legyen az Ördögfiókáknál FÉNYKÉPES igazolvány /személyi vagy diák/!
Szükség lehet /ne legyen/ a TAJ kártyára is.
Étkezés:
Napi ÖTSZÖRI étkezést kapunk. MENZA szintű minőségre kell készülni.
A táborban bőséges áruválasztékkal bolt működik.
MINDEN van, de NEM OLCSÓ.
Nem romlandó ételt /száraz keksz stb/ lehet hozni.
Romlandó ételt vagy italt nem érdemes, mert nem tudjuk lehűteni és tárolni.

Költőpénz:
FAKULTATÍV!
Nehéz tanácsot adni, mert nem tudom az igényeket és a lehetőségeket.
A tavalyi árakból tudok csak kiindulni. Nem olcsó, piaci árak vannak.
Szerintem a 5 napra /4 teljes/ számítva napi 2000-2500 forintot gondolok.
Jelenleg más fontos dolog nem jut eszembe, de ha nektek ÖRDÖGFIÓKÁK
vagy kedves SZÜLEITEKNEK kérdése van keressetek/keressenek bátran az
iskolai FACEBOOKON vagy a 06/20/252-0958 telefonszámon.
Az 1. csoport /4. osztályosok/ NYOLCRA jöjjön a 2. csoport /5. osztályosok/
ráér TIZENEGY órára jönni az ISKOLÁHOZ.
Várlak BENNETEKET sok SZERETETTEL!
Üdvözlettel:
Kami bá / Tikos Kálmán

