TÁBORI TÁJÉKOZTATÓ
(Zánka-ottalvós, szünidei élménytábor)
Tisztelt Szülők! Kedves Táborozók!
Az idei Erzsébet-program lehetőségeivel élve 2021. augusztus 1. (vasárnap)-augusztus 6ig (péntek) Zánkán 6 nap teljes ellátással (napi ötszöri étkezés, szállás, programok) táborozunk a
Balatonnál.
A jelentkezés lezárult, ám adódtak, s még adódhatnak további üres helyek, (JELENLEG
TÖBB IS VAN!!! )pl.:lábtörés, váratlan program miatti lemondás következtében. Ha mégis
szeretné gyermekét táboroztatni, jelentkeztesse várólistára az iskola titkárságán, üresedés esetén
keresni fogjuk, a részvételi díj befizetése, az adminisztrációs feladatok elvégzése után
cseregyerekként el tudjuk vinni.
Kérjük, hogy a tábor meghirdetésekor előre jelzett 1000 Ft, már befizetett részvételi
biztosítékon felüli úti- s egyéb költséget, a fennmaradó 11.000 Ft-ot, akik eddig nem juttatták el az
iskolába, a következő hivatalos ügyeleti napon 2021. július 28-án 7-14 óráig, legyenek szívesek
befizetni az iskola portáján. A befizetés hiánya a táborozási lehetőség elvesztésével jár, a
gyermeket nem tudjuk magunkkal vinni, helyére cseregyerek kerül a várólistáról.
Kérjük, az egészségügyi nyilatkozatokat is hozzák, küldjék be. Ha a bizonyítvánnyal nem
kapták meg, esetleg elkeveredett, a portán természetesen adunk újat.
További fontos tudnivalók értekezlet helyett
(KÉREM, FELTÉTLENÜL OLVASSÁK ÁT, TANULMÁNYOZZÁK ALAPOSAN!!!):
Indulás 2021. augusztus 1. vasárnap reggel 700 órakor az iskola parkolójából. Gyülekező
6.40-től a zsákutcában. Utazás autóbusszal, félúton 30 perc technikai szünet (folyó ügyek, tízórai).
Kérem, hogy előre tájékoztassanak, jelezzék, ha gyermekük rosszul viseli a buszos utazást,
gyógyszerre érzékeny, vagy egyéb problémája van.
Kérjük, hogy minden gyermek buszra felvihető, utazó kis kézitáskája, esetleg hátizsákja, amit
a későbbiekben túrák alatt is használhat, tartalmazza a következőket:
 legalább 1-1,5 liter folyadék, utántölthető, strapabíró palackban, (inkább víz, cukros üdítő
kerülendő!)
 papírzsepkendő, wc papír, eü-csomag igény szerint,
 LEHETŐLEG GYÁRI HELYÉN KÍVÜL MÁSHOL NEM LYUKAS, NEM
ÁTLÁTSZÓ NYLONZSACSKÓ!!! eü. célra
 esőkabát vagy 1 db legalább 120 literes viszonylag vastagabb kukászsák (ez utóbbi
célszerűbb)
 1 db közepes méretű törölköző (többfunkciós felhasználásra, pokrócnak, törölközőnek
egyaránt)
 fürdőruha, strandcucc, (első nap egyből irány a strand, míg az adminisztráció intéződik!)
 egyéni gyógyszer, (kérem, mindenképp jelezzék, ha gyermeküknek ilyen szükségletei vannak),
sebtapasz, naptej

 személyi igazolvány vagy fényképes diákigazolvány, TB kártya fénymásolata,
 zseblámpa, költőpénz (nem szükséges, de max. 5000 forint, nevelőnek is adható borítékban,
napi tételekre bontva, utasítással ellátva)
 a technikai szünetben fogyasztható szendvics, rágcsálnivaló, (kerülendő a romlandó, tejes,
májkrémes, stb. alapú készítmény)
A nagytáskába, bőröndbe javasoltak (ehhez utazás alatt nem férnek hozzá, csak később, a
helyszínen!!!):
 zokni (6 pár), alsónemű (6 db)
 törülköző (ha lehet 2 darab)
 póló (6 db), pulóver (2 db)
 fogkefe + fogkrém, fésű
 szabadidő/sportolásra alkalmas ruha (1
 lányoknak eü. csomag
db)
 a szennyes gyűjtéséhez további 1 db
szennyeszsák/kukászsák
 tornacipő (1 db)
 hosszúnadrág (1 db), rövidnadrág (2 db)
 esetleg tartós élelmiszerként egyéni igény
alapján vésztartaléknak, konzerv, ropi,
 fürdőruha (1 db)
keksz, süti, stb.
 papucs (2 pár, ha lehet, gumi, fürdéshez
 sok folyadék, lehetőleg víz!!!(erről a
is)
kísérők is folyamatosan gondoskodnak
 nyári cipő/szandál (1 pár)
majd)
 edzőcipő / bakancs (1 pár)
 szappan (tartóban) / tusfürdő
Érkezés várhatóan 11 óráig Zánkára, regisztráció, helyfoglalás, szobaosztás, terepszemle, első nap
már van ebéd, strand, este tábornyitó, stb.
A táborozás ideje alatt a tábor saját házirendjét és az iskolai házirend szabályait egyszerre
alkalmazzuk a következőkre külön felhívva a figyelmet:
Nem vállalunk felelősséget az ékszerek, a költőpénz, a technikai eszközök (telefon, tablet,
okosóra, stb.) tekintetében, kérjük, a gyerekek NE hozzanak felesleges dolgokat! (A tábornak
nemcsak boltja, mentőszolgálattal ellátott eü. központja, de még saját játékkölcsönzője is van)
Mobilhasználatra vonatkozólag felhívom figyelmet, hogy este 8 és 10 óra között lesz lehetőségük
a gyermekekkel a saját felelősségükre hozott mobiltelefonjaikon konzultálni, takarodó után, illetve
napközben a telekommunikációs eszközöket házirendünk szerint begyűjtjük. Túrázunk,
strandolunk, sem a hegyekben, sem a vízben nincs térerő, a programok intenzitása, sokfélesége
miatt pedig éjjel pihenniük kell. Az esti beszámoló reményeink szerint épp elég, ha nem várhat,
míg hazaérnek, kérem, hagyják őket kicsit szabadon, gondtalanul szórakozni Fényképeket a
kísérők sokat készítenek, lesz élménybeszámoló.
A házirendek megszegői felelősségvonásra számíthatnak, különösen súlyos esetekben a
vétséget elkövető táboroztatásának azonnali befejezésével és a szülő költségére történő
azonnali hazaszállításával. A csoportvezetőnek szót kell fogadni! (Élővíz, hegyek, több mint 150
hektárnyi terület… bármennyire is jól ússzon, túrázzon valaki, csak addig, ott és akkor mehet, ahol,
amikor, ameddig a felügyeletet ellátó, felelősséget vállaló nevelő engedi, a kapott utasításokat be kell
tartani!) Ezt kérjük, tudatosítsák a gyerekekkel.
A törvényi előírásoknak megfelelő létszámú nevelő közreműködésével biztosítjuk az előírt
felügyeletet, gyermekeiket jól ismerő, helyi kollégák kísérik.

2021. augusztus 6-án hazafelé a napot várhatóan a zánkai strandon együtt töltik
táborozóink zárásként, meleg ebédről mi gondoskodunk, a részvételi díjból. Indulás hazafelé 15 óra
körül, időjárástól függően útközben Tihany érintésével (visszhang, fagyi, látkép, stb.).
Érkezés az iskola parkolójába az időjárási és útviszonyoktól függően 19-20 óra között várható,
(Telefonon konzultálunk).
Mivel a helyszínen a tábor szervezői regisztrációkor kérik a mellékletként csatolt, gyermek
egészségügyi állapotáról szóló nyilatkozatot, ezt mindenképp töltsék ki, legkésőbb a táborozáskor
hozzák magukkal, mert e nélkül nem kezdheti meg a gyermek az utazást, táborozást, a zánkai
szervezők hazaküldik. (Nem kell orvosi pecsét rá, csak a szülő írja alá!) Amennyiben gyermekük
mégis megbetegedne a tábort megelőző napokban, kérem, a lehetőségekhez képest mielőbb
értesítsék az iskola titkárságát, végszükség esetén tábor szervező-koordinátorát, Tilda nénit a 06-20480-9376-os telefonszámon a további teendők ügyében.
Tekintettel a részletes tájékoztatóra a továbbiakban összevont szülői értekezlet nem lesz, a
táborozással kapcsolatos bárminemű kérdés, kérés esetén az előbbiekben megadott telefonszámon
a tábor koordinátora áll rendelkezésükre.
Balesetmentes és kellemes pihenést, jó időt, üdítő vakációt kívánunk mindenkinek!
Ócsa, 2021. június 26.
Barna-Pőcz Matild Mária (Tilda néni )
táborkoordinátor-szervezési intézményvezető-helyettes

