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Tájékoztató levél

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Althoz, hogy az arrgusáus 27-3I. (hétfo-péntek)közötti tábor zökkenőmentes legyen és
minél jobb élménytbiáosítson a következőkben a Gólya- és Alkotótábot néhány fontos
tudnivalój áró1 szeretnénk tájékoúatást nyújtani.

A

tábor helyszíne Ráckeve, ahol az Oénis Park Motelben (www.oazispark.hu) töltjiik el
közösen az ötnapoí.(2300 Ráckeve, Dr.Mészáros Lajos u.42.)
Az első napon augusáus 27-én 9.30-kor van gyülekező a száIlásnált A téhor
megközelítésére két mód á11 rendelkezésre:
1, A diákot autóval elhozzák a szálláshoz legkésőbb 9.30-ta.
2, Csoportosan az iskola tanáraival aKözvágőhíd HÉV végállomásontalálkozunk 7.15-kor,
és oruran együtt megytink Ráckevére. A HEV végállomásátől egy 30 perces gyaloglással tudjuk
megközelíteni a száIlást. A HÉV megállótól a csomagokat autóval elvissztik atáborba. Aki a közös
leutazást választja, azkéqitk, mindenképpen küldjön erről egy email-t az art.i.ildiko@gmail.com
címre!

A tábor 10.00-kor egy tájékoztatóval indul. Ezuténa gyerekek elfoglaljak aszálláshelytiket.
Az utolsó nap augusztus 31-én a tábor elrendezésével zarul, utána a 16.10-es HÉV-vel
visszajövtink Közváeóhíd végállomásig. menetrend szerint 17.25-re és ott vehetik át a szilők a
gyerekeket.

Az Alkotótábor résávevői közül,

(tehát

a

gőIyáh,ra

ez nem érvényes!), aki hoz magával

szülői, gondviselői nyilatkozatot, annak nem szükséges, hogy valamely nagykoru rokona érte jöjjön
aKözvágőhídhoz.

A tábor szakmai alkotótevékenységekkel, amikbe a gőIyák is bekapcsolódnak, illetve külön
a gőIyák számáta kínált programokkalkívánja érdekesséés izgalmassá tenni az egyűtt töltött időt.
A napok strukturáját az étkezések időpontja adja meg:
Ebresztő: 7.00-kor lez alől kivételt képeznek a reggelihezbeosztolt gyerekek, akiknek 6.40-kor
kell kelni, hogy a reggeli elő legyen készítvel
Reggeli: 8.00-kor. A reggeli hideg étkezésekettakar. Az első napra mindenképpen hozni kell saját
elemózsiát délelőttre

!

Gólya- és szakmai programok
Etréd: 12.00-kor. Étteremből kiszállított meleg menü, amit a saját magad áItalhozott műartyag,
-

mosogatható mély- és lapostányérból fogyasÁhatsz el saját evőeszközzel|,

Gólya- és szakmai programok
Vacsora: 19.00-kor. A Vacsorákat a déhíánfolyamán egy az adott napra kijelölt csapat készítiel
-

bográcsban.

Nap zárása: programok fiiggvényében,de minden nap lesz meghatározott ideje az éjszakai
elcsendesedésnek (egyszerűbb nevén: takarodó )
!

$A§A*{}NClÁ§
t

"',"

"

'

.,t:

,tl

.J]

, ...

:-:

. ].:,

\

_

:

,

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

nofmális létezéshez. Ezek felsorolásár,al nem foglalkozunk, de például mosdáshoz, öltözködéslrez
szükséges dolgokra gondolunk. Érdemes megnézni a tábor előtt egy időjárás előrejelzést

(p1.:

ww,w.met.hu) és a szerint csomagolni, mindenképpen eltenni esőkabátot" felkészülni. hogy esti
programok is vannak, amikor hűvösebb lehet...stb. Mindezek mellett a tábor speciális mlvolta, azaz
szakmai jellege miatt szükség van az alábbl felszerelésekre:

Mit ltozz magaddal!
Visszatér-v,e az étkezéshez: evőeszköz

(kés, villa, kanál) elmosható műanyag mély- és

lapostányér, szalvéta

Szakmai programokhoz:
- fényképezőgép(saját felelősségre!)
- pendrive (saját felelősségre!)
-

rqzfizey sima füzet

- ecsetek, ceruzák, színes filc, tollak, o1ló (tolltartó)

- fehér mintanélküli póló (nem kötelező, de erősen ajánlott, mert izgalmas művészi
tevékenysé ghez lesz felhasználva)
- Egy az étkezésben az izlésedet tükröző

-F,gy az öltözködési

tárgy vagy étel

stílusodat meghatározó ruha, kiegészítő

Gólya programokhoz:
- fürdőruha, strandtörülköző

öltozkodés:

- mindenképpen legyen nálad játszós ruha, amit nem sajnálsz és kényelmes! A
kényelmes cipő is fontos, tűtázásra, esős időre legyen alkalmas, mert lesz sétálós program!
Egyéb:

- Mindenkinek saját magának kell gondoskodnia a számára fontos g}róg)rszerekrő1,

vagy épp szúnyogriasztóról.(De bármit csakis a tanárok engedélyével és tudtával lehet
beszednil) Ezen felül fontos a Taj káftya!
- Fotógépetjó, ha hozol, vigyázni neked

kell rá!

Költőpénz: A városban van bolt, igy tanáti kísérettel lesz lehetőség vásárolni.

(...) és persze:

jókedv, kreativitds, nyitottság! ! !
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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 ismertetéséreaz első
napon a reggeli tájékoztatő során kerül sor.

Tilos az alkohol bármilyen mértékűfogyasztása és a dohányzás a tábor teljes ideje
alatt!

A

szabályok megszegésekor súlyos esetben az azornali 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 abeftzetetttáborpénzt nem igényelhetik

vissza.
Fontos, a környezettudatos életvitel, nagyon fontos, hogy tisáán és rendezetten tartsuk a
tábort, és odafigyeljünk arra, hogy ne szemeteljtink.

Napjaink fontos kérdésea telefonhoz valő viszonyunk. Errnek szabáIyozását a tábor elején
egy közös

megállapodással fogjuk eldönteni, hogy egészségesmértékben és ne a tábori élmények

rovására menien a mobilhasználat.

Fontos hogy bármilyen vagyontárgy, amit a táborba elhoz valaki, az csak saját felelősségre
történik! (Lásd p1.: fenyképező, mobil.

..

stb)

Annak biztosítása érdekében,hogyha bármi váratlantörténne a táborban, azonnal fel tudjuk venni a
kapcsolatot a szülőkkel, gondviselőkkel vagy épp a gyerekeket is elérjtik,ezétt kérjük, hogy egy
kisebb lapra leírva hozzék magukkal a szülőVgondviselő telefonszámát és a sajátjukat is írják rá!

A közös idő alatt

a kísérőtanarok kéréseinek teljesítése és a progíamokon való résmételaz

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

Kérünk minden diákot, hogy figyeljetek egymásra, a szabályokla és az ésszerű határok betartására,
ezzel mindenki számára biáosítva a nyugodt élményekkelteli táborozást.

üdvözlettel,
Garabonciás
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A projekt az Európai Unió
tómogatásával valósul meg.

