Kedves Fiúk! Kedves Lányok!
Hamarosan találkozunk, hogy Káptalanfüreden ismét remek napokat tölthessünk együtt.
A tábor helye:
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Üdülőtábora, Káptalanfüred, Somfa u. 4.
Indulás: a Déli pályaudvarról, június 26-án, kedden a 8.25-kor induló sebesvonattal. Nincs a vonaton foglalt kocsi,
ezért:
Gyülekező: 745-810 óráig a pénztárcsarnok előtt.
Hazaérkezés: a Déli pályaudvarra, július 2-án, hétfőn 1534-kor sebesvonattal.
Kérjük, hogy a gyermekükre várakozó kedves szülők a vonatérkezés idejénél 5 perccel korábban legyenek a
helyszínen! Köszönjük.
A befizetett összeg tartalmazza:
- szállás faházakban, hideg-meleg víz, napi 4-szeri étkezés, (első nap ebédtől naponta reggeli, ebéd, uzsonna,
vacsora,) + strandolás + programok
Hozz magaddal:
- meleg hálóruha, tisztasági csomag (2 db törölköző – 1 a strandoláshoz, 1 az esti zuhanyzáshoz –, fogkefe,
fogkrém, tusfürdő, hosszú hajúaknak hajkefe, hajgumi, fürdőköpeny – a zuhanyozó némely szállástól külön
épületben van),
- váltóruha 7 napra, váltócipő, 2 pár papucs (egy szobai, egy tusoláshoz/strandoláshoz),
- sportfelszerelés, sportcipő, fürdőruha, nap ellen sapka,
- mivel hűvös, esős idő is előfordulhat, jobb esőkabát, hosszú nadrágok, pulóverek, (kabát),
- normál méretű hátizsák, kulacs a kirándulásokhoz,
- szennyes ruhának nagyobb szatyor vagy nylonzsák,
- alsósoknak lista a hozott holmiról (a hazafelé út előtti pakolásnál jól jön!)
Hozhatsz:
- hálózsák (ágynemű biztosított!),
- könyv, társasjáték, kártya, írószerek, elemlámpa, szúnyogriasztó, naptej,
- pingpongütő, tolltenisz (ezek labdái), focilabda, frizbi,
- költőpénz (max. 6.000 Ft felsősöknek, 4.000 Ft alsósoknak – lehetőleg kisebb címletekben, pénztárcában)
- a nem biztos úszóknak karúszó (a Balaton vízmélysége kb. 110 cm)
- kis nasi.
Ha van Deák Diákos pólód, annak a táborban a helye!
Értékes tárgyakat csak a saját felelősségedre hozz! A telefonok korlátozottan használhatók!
A csomagodat magad cipeled a vonatra fel és le – a nagyobbak persze segítenek –, ezért ehhez mérten
csomagolj(atok)! Káptalanfüreden az állomástól a táborhelyig autó szállítja a bőröndöket.
Bármilyen kérdésed van, a judith.kalmar@gmail.com vagy szabolcscsilla@gmail.com címen, e-mailben, vagy az
iskola telefonszámán (0613335390), a titkárságot kérve lehet!
Lemondás esetén az addig felmerült költségek arányában tudunk pénzt visszaadni!
Szeretettel várunk!
Táboroztató tanárok: Csilla néni, Andrea néni, Ildikó néni, Judit néni, Marcsi néni, István bácsi
A tábori tájékoztatóhoz mellékelt (szülő által kitöltendő, aláírt) egészségügyi lapot a pályaudvaron szedjük be.
Az alábbi papírt - kitöltve - szintén hozd magaddal, és a pályaudvaron Heim Andrea néninek add oda!


Név: ……………………………………………………………………………………………….…………
Gyógyszerérzékenység: ………………………………………………………………………………..…….
Asztma: ………………………………………………………………………….………………………..….
Allergia: ………………………………………………………………………………........................…..….
Állandó gyógyszert szedsz-e, s ha igen, mit, milyen adagolásban: ………………………………...……..…
Ha előbb visznek el a táborból: mikor? …………………………………………………………………..….
Ki? ………………………...………………………………………………..….

