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Tájékoztató levél 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

Ahhoz, hogy az augusztus 26-30. (hétfő-péntek) közötti tábor zökkenőmentes legyen, és 

minél jobb élményt biztosítson, a következőkben a Gólya- és Alkotótábor néhány fontos 

tudnivalójáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani. 

 A tábor helyszíne: Szandavári Diáktábor 

Gyülekezés: Augusztus 26-án 7.15 és 7.30 között a Blaha Lujza téren. a parkoló melletti 

parkban. A Corvin Áruház előtti parkolóba áll be a busz.   

Érkezés Szandára: 9.30 és 10.00 között. 

 

A tábor 10.00-kor egy tájékoztatóval indul.  Ezután a gyerekek elfoglalják a szálláshelyüket. 

Az utolsó nap augusztus 30-án, az érkezés tervezett időpontja: 17.00-18.00 (Erről pontos 

tájékoztatást később kapnak.) Helyszín: Blaha Lujza tér az indulási pont.  

 

 

A tábor szakmai alkotótevékenységekkel, amikbe a gólyák is bekapcsolódnak, illetve külön 

a gólyák számára kínált programokkal kívánja érdekessé és izgalmassá tenni az együtt töltött időt. 

A napok felépítése a következő: 

Ébresztő: 7.30 

Reggeli: 8.00-8.30 

- Gólya- és szakmai programok:9.00-13.00 

Ebéd: 13-00-14.00 

- Gólya- és szakmai programok: 14.00-18.00 

Vacsora: 18.00-18.30 

Esti programok: 18.30-21.00 

Nap zárása: 21.00 

Utána készülődés a lefekvéshez, beszélgetés ki-ki dolgozhat a megkezdett munkáján, illetve egyéb, 

csendesebb foglalkozással töltheti idejét (társasozás, beszélgetés stb.) 

Táborzárás: 23.00 

 

 

Minden táborban, nyaraláson vannak olyan alapvető szükségletek, amik elengedhetetlenek a 

normális létezéshez. Ezek felsorolásával nem foglalkozunk, de például mosdáshoz, öltözködéshez 

szükséges dolgokra gondolunk. Érdemes megnézni a tábor előtt egy időjárás előrejelzést (pl.: 

www.met.hu) és a szerint csomagolni, mindenképpen eltenni esőkabátot, felkészülni, hogy esti 

programok is vannak, amikor hűvösebb lehet…stb. Mindezek mellett a tábor speciális mivolta, azaz 

szakmai jellege miatt szükség van az alábbi felszerelésekre: 

  



  

   

 

 

 

Mit hozz magaddal! 

 Étkezéshez: Alapvetően biztosítanak számunkra mindent, de egy saját műanyag pohár és 

tányér jó, ha van nálad. 

 

 Alváshoz: 

Ágyneműhuzatot (lepedő, nagypárna huzat, takaróhuzat) vagy hálózsákot hozni kell!!! 

 

 Szakmai programokhoz:  - Rajz- vagy vázlatfüzet, grafit, színes rajzeszközök 

- Saját felelősségre tükörreflexes fényképezőgép 

   

 Gólya programokhoz:  - Fehér minta nélküli póló /össze lesz festve!/ 

 

Öltözködés: Túrázásra alkalmas vízálló lábbeli, esőkabát, egy kisebb hátizsák, kulacs vagy 

műanyag palack + számítani kell hűvösebb estékre. 

Egyéb:  

- Mindenkinek saját magának kell gondoskodnia a számára fontos gyógyszerekről, 

vagy épp szúnyogriasztóról.(De bármit csakis a tanárok engedélyével és tudtával lehet 

beszedni!) Ezen felül fontos a Taj kártya!  

- Fényképezőgépet jó, ha hozol, vigyázni neked kell rá! 

Némi költőpénz, nem kell túlzásba esni. (fagyi, üdítő - ha szükséged van rá) 

 

(...) és persze: jókedv, kreativitás, nyitottság!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 
 

 

A tábor nyugodt menete érdekében tisztázni kell egy-két kiemelt szabályt, ami jó esetben 

nyilvánvaló, de ha nem akkor ezt követően egyértelmű lesz. A teljes táborrend ismertetésére az első 

napon a reggeli tájékoztató során kerül sor. Addig is némi előzetes: 

 Tilos az alkohol bármilyen mértékű fogyasztása és a dohányzás a tábor teljes ideje 

alatt! 

 A szabályok megszegésekor súlyos esetben az azonnali hazaküldés is lehetséges, egyéb 

esetben figyelmeztetés és megbeszélés következik, amely ha nem javít a helyzeten szintén a 

hazaküldés lép fel, mint megoldás. A hazaküldött gyerekek a befizetett táborpénzt nem igényelhetik 

vissza.  

 A környezettudatos életvitel, kiemelt szereppel bír napjainkban. Ezért fontos, hogy tisztán és 

rendezetten tartsuk a tábort, és odafigyeljünk arra, hogy ne szemeteljünk.  

 Napjaink meghatározó kérdése a telefonhoz való viszonyunk. Ennek szabályozását a tábor 

elején egy közös megállapodással fogjuk eldönteni, hogy egészséges mértékben és ne a tábori 

élmények rovására menjen a mobilhasználat.  

 Fontos, hogy bármilyen vagyontárgy, amit a táborba elhoz valaki, az csak saját felelősségre 

történik! (Lásd pl.: fényképező, mobil…stb) 

Annak biztosítása érdekében, hogyha bármi váratlan történne a táborban, azonnal fel tudjuk venni a 

kapcsolatot a szülőkkel, gondviselőkkel vagy épp a gyerekeket is elérjük, ezért kérjük, hogy egy 

kisebb lapra leírva hozzák magukkal a szülők/gondviselő telefonszámát és a sajátjukat is írják rá! 

 

  A közös idő alatt a kísérőtanárok kéréseinek teljesítése és a programokon való részvétel az 

alapja annak, hogy egy emlékezetes és jó hangulatú Gólya- és Alkotótábor résztvevői legyünk. 

Kérünk minden diákot, hogy figyeljetek egymásra, a szabályokra és az ésszerű határok betartására, 

ezzel mindenki számára biztosítva a nyugodt élményekkel teli táborozást. 

 

 

Üdvözlettel, 

Garabonciás Iskola tanári kara 

 Garabonciás  Médiaművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium,  

Szociális  és Számítástechnikai Szakközépiskola , Gimnázium                 

                             1074 Budapest, Szövetség u. 35. Telefon: 344-7000                                                            


