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Tájékoztató levél a Garabonciás visegrádi alkotó- és gólyatáborról
TISZTELT SZÜLŐK!
KEDVES ÚJ és RÉGI TANULÓINK!
Biztosan velünk együtt Ti is várjátok az augusztus 31-től szeptember 04-ig megrendezésre kerülő
visegrádi alkotó- és gólyatábort!
Ahhoz, hogy az idei tábor is minél jobb élményt biztosítson, és zökkenőmentes legyen, a
következőkben néhány fontos tudnivalóról szeretnénk tájékoztatást nyújtani.
A tábor helyszíne: VISEGRÁD, Mogyoródomb, Madas László Erdészeti Erdei Iskola
GYÜLEKEZŐ: augusztus 31., hétfő, 10:00-10:25, Újpest-Városkapu XIII. kerület, Volánbusz
állomás, 10:35-kor Visegrádra induló busznál (09).
Fontos, hogy 10:25-ig megérkezzetek, mert a kísérő tanároknak regisztrálniuk kell a jelenléteteket
és a táborozás feltételeként kitöltött egészségügyi nyilatkozatokat1 is át kell venniük.
Ekkor vesszük át az utazási nyilatkozatot2 is, ami szeptember 4-én, ugyanide visszaérkezve
feljogosíthatja majd a tanulót, hogy szülői kíséret nélkül elengedhessük.
Ami legalább ennyire fontos: megkezdődik az “IDŐUTAZÁS” – a tábor hetén átívelő játék - és
ezzel kapcsolatban már az indulás pillanataiban is akad teendőnk!
INDULÁS: A busz 10:35-kor elindul Visegrádra.
ODAÚT: 11:50-re megérkezünk Visegrádra, innen a csomagjainkat egy kisbusz elszállítja
Mogyoródomb Visegrád jurtatábor megállóig, mi pedig egy kellemes, kb. 60 perces erdei sétával
érkezünk meg a táborhelyre. Út közben ebédre elfogyasztjuk az otthonról hozott elemózsiát. (Ezen
a napon az első meleg étkezés a vacsora lesz, ezért kérjük, elegendő útravalót csomagoljatok.)
Hagyománnyá vált jó szokásunk, hogy a tábort egy megbeszélés jellegű tájékoztatóval indítjuk,
utána 13:30 körül megtörténik a szálláshelyek elfoglalása, az alkotóműhelyek berendezése.
A Garabonciás táborok jellegzetessége, hogy szakmai alkotótevékenységekkel teszi érdekessé és
izgalmassá az együtt töltött időt.
A napok általános felépítése a következő: 7:00-7:30 - ébresztő, 8:00-8:30 - reggeli, 9:00-13:00 motívumgyűjtés, kirándulás, szakmai programok, 13:00-13:30 - ebéd, 14:00-18:00 - alkotás, 18:0018:30 - vacsora, 18:30-21:00-ig esti programok, 21:00-21:30 nap zárása, 21:30-tól készülődés a
lefekvéshez. (Aki szeretne, dolgozhat a megkezdett munkáján, illetve egyéb, csendesebb
foglalkozással töltheti idejét: társasozás, beszegetés, stb.) 11:00 – lámpaoltás.
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Mivel idén a tábor az iskola első hetében van, az iskolában maradt „garások” is rákapcsolódnak a
2020-as tábor tematikájára: így egy közös „IDŐUTAZÁS” projektben lehet részünk 2 különböző
helyszín (Budapest, Visegrád) 8 időrétegét képviselve. A korok embereit, 8-8 csapat jeleníti meg: 1.
Ősrobbanás, 2. Rómaiak, 3. Honfoglalók, 4. Törökök, 5. Hunyadiak, 6. Maiak, 7. Delták-2100, 8.
Avenirek-3000.
A tábor napjait pedig a korokat megjelenítő témakörökre osszuk: hétfő-viselet, kedd-táplálkozás,
szerda-művészetek és vallás, csütörtök-hadviselés és közlekedés, péntek-krónikák.
HAZAÚT: A tábort már 10:00-kor elhagyjuk, reggeli, pakolás, rendrakást követően. A kisbusz
elviszi a csomagokat a visegrádi Volánbusz állomásig, mi pedig sétálunk a 11:25-kor a Budapestre
induló buszhoz.
ÉRKEZÉS: szeptember 4., péntek, 12:40, Újpest-Városkapu, XIII. kerület, Volánbusz állomás,
Visegrádról, 11:25-kor induló busz (10) parkolója.
Kérjük a szülőket, hogy időben érkezzenek a gyermekükért. Csak azt a tanulót áll módunkban
szülői kísérő nélkül elengedni, aki az indulás napján leadja a szülő által kitöltött utazási
nyilatkozatot.
MIT HOZZ MAGADDAL
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 és annak
megfelelően csomagolni, mindenképpen eltenni esőkabátot, felkészülni, hogy esti programok is
vannak, amikor hűvösebb lehet, hozzál túrázásra alkalmas vízálló lábbelit, egy kisebb hátizsákot,
kulacsot vagy műanyag palackot.
Mindezek mellett a tábor szakmai jellege miatt szükség van az alábbi felszerelésekre: vázlatfüzet,
grafit, radír, színes rajzeszközök.
Mindenkinek saját magának kell gondoskodnia a számára fontos gyógyszerekről, vagy épp
szúnyogriasztóról, napkrémről. (De bármit csakis a tanárok engedélyével és tudtával lehet
beszedni!)
TAJ kártya, utazáshoz a diákigazolvány, maszk, és a szülői nyilatkozatok nem maradhatnak
otthon!
Fotógépet jó, ha hozol, vigyázni neked kell rá!
Költőpénzzel nem kell túlzásba esni (fagyira, üdítőre, ha szükséged van rá).
És persze a legfontosabb: jókedv, kreativitás, nyitottság! ☺

HÁZIREND

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 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 gyermek a befizetett táborpénzt nem igényelheti vissza.
A környezettudatos életvitel, kiemelt szereppel bír napjainkban. Ezért fontos, hogy tisztán és
rendezetten tartsuk a tábort, és odafigyeljünk arra, hogy ne szemeteljünk.
A pandémia miatt kiemelten fontos a higiéniai szabályok körültekintő betartása, önmagunk és
egymás egészségének megóvása érdekében. Mindennapjainkban az elmúlt félévben mindannyian
megszoktuk, hogy kiemelten odafigyelünk a higiéniai szabályok betartására, ezt a gyakorlatot a
táborban és majd az iskolában is fenn kell tartani.
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 is kiemelten fontos a
szülői nyilatkozat kitöltése, ahol a szülők/gondviselő telefonszáma és a gyermeké is szerepel!
A közös idő alatt a kísérőtanárok kéréseinek teljesítése és a programokon való részvétel az alapja
annak, hogy egy emlékezetes és jó hangulatú alkotó- és gólyatábor 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

Budapest, 2020. augusztus 17.

1. számú melléklet

SZÜLŐI EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ
2020 Tábor ideje:______________________-tól______________________- ig
Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a
táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek.
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy Gyermekem (táborozó neve):
______________________
Anyja neve: ______________________
Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap
Táborozó lakcíme: ________ir.szám____________________település
____________________ (utca, út, stb.)_____házszám_____emelet_____ajtó
Nem észlelhetők az alábbi tünetek:
nincs -torokfájás, nincs -láz nincs -hányás, nincs- száraz köhögés, nincs -hasmenés,
nincs -hányás, nincs -bőrkiütés, nincs -sárgaság,
nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés nincs -váladékozó szembetegség,
gennyes fül-, és orrfolyás valamint gyermekem tetű-, és rühmentes
Gyermekem nem érintkezett az elmúlt 2 hétben diagnosztizált koronavírusos beteggel.
Gyógyszer allergia: nincs van: ________________________________
Egyéb: ________________________________________________________________
Nyilatkozom, hogy gyermekem egészséges, tünetmentes, közösségbe mehet.
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme:
________ir.szám____________________település____________________
____________________ (utca, út, stb.)_____házszám_____emelet_____ajtó
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________
Gyermek telefonszáma: +36 ______________________
Kérjük, legalább egy maszkot a táborozó mindenképpen hozzon magával!
Jelen nyilatkozatot gyermekem 20___. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki.
Kelt.: ___________________, 2020. ____________ hó_____ nap

______________________________________
nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása

2. számú melléklet

SZÜLŐI NYILATKOZAT FELÜGYELET NÉLKÜLI UTAZÁSHOZ BUDAPESTEN BELÜL*
Utazás ideje: 2020. szeptember 04. 12:40-től
Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de legkésőbb a
táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek.
Jelen nyilatkozat kitöltésével engedélyezem, és egyben hozzájárulok, hogy gyermekem (táborozó
neve): ______________________ a visegrádi alkotó-és gólyatáborból Budapestre érkezés után
egyedül, a kíséretem nélkül jöjjön haza.
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy gyermekemet kísérő pedagógusok a Visegrádról
Budapestre 12:40-re érkezés után már nem terhelhetőek felelősséggel gyermekem felügyeletét
illetően.
Anyja neve: ______________________
Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap
Táborozó lakcíme: ________ir.szám____________________település
____________________ (utca, út, stb.)_____házszám_____emelet_____ajtó
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme:
________Ir.szám____________________település____________________
____________________ (utca, út, stb.)_____házszám_____emelet_____ajtó

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________
Gyermek telefonszáma: +36 ______________________

Kelt.: ___________________, 2020. ____________ hó_____ nap

_____________________________________
nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása

* A nyilatkozat kitöltése nem kötelező. Abban az esetben, ha gyermekéért eljön a pályaudvarra, nem kell kitölteni.

