
Kedves Diákunk! 

 

Örülünk, hogy részt veszel iskolánk gólyatáborán! Íme, néhány fontos információ: 

 

Időpont: 2018. augusztus 26-30. 

Helyszín: a tábor Városlődön kerül megrendezésre, ahová bérelt buszokkal közösen utazunk el 

Gyülekező: 2018. augusztus 26-án, vasárnap reggel 8:00 órakor a Friedrich Schiller Gimnázium ebédlőjében 

Elhelyezés: 10 db 9 személyes és 10 db 4 személyes faházakban (erdőben, ezért hűvös éjszakák miatt meleg 

hálóruha ajánlott) 

Ellátás: háromszori étkezés (augusztus 26-án csak vacsora, augusztus 30-án reggeli és úticsomag) 

 Ételallergia esetén külön menüt rendelünk, ezért legkésőbb augusztus 15-ig a petoberni@gmail.com 

emailre kérjük az ételallergiát bejelenteni. 

Programok: augusztus 26-án: Veszprém - Állatkert, Herend – Porcelánmanufaktúra,  

          augusztus 27-29 között: Városlődön - a táborban: játékos német nyelvű és kreatív foglalkozások, 

ügyességi és városi vetélkedők, számháború, sportversenyek, tábortűz 

          augusztus 30-án: Pápa – Esterházy kastély, Kékfestő Múzeum, Szent István templom 

Költségek: 26 000 Ft - fizetés: lehetőség szerint a beiratkozás napján, vagy legkésőbb az iskola nyári ügyeleti 

napján: 2018. augusztus 8. 900 -1200, de a beiratkozás napján mindenképpen jelezzék az osztályfőnöknek a 

részvételi szándékukat. 

Hazautazás: közösen, bérelt buszokkal, 2018. augusztus 30-án, érkezés a gimnázium elé a kora esti órákban 

Cím: Városlőd, Iglauer Park, Fenyves utca 10-11. 

 

Kérünk, hogy hozz magaddal: 

 egy kisalakú füzetet és tolltartót 

 tisztasági csomagot 

 sportfelszerelést, kényelmes sportcipőt (2 pár), esernyőt, esőkabátot 

 szúnyog- és kullancsriasztó sprayt vagy krémet 

 zseblámpát 

 kártyát, társasjátékot (ha van) 

 zsebpénzt (a táborban kis büfé üzemel, ahol rágcsálnivaló, jégkrém, 0,5 literes víz és üdítő vásárolható) 

 mellékelt nyilatkozatokat 

 

Iskolai nyári ügyelet: 2018. augusztus 8.  900 - 1200 

Sok érdekes program, új barátságok, meglepetések, egy jó csapat és izgalmas kihívások várnak Rád a 

gólyatáborban. Reméljük, jól érzed majd magad, és sikeresen kezdjük együtt az új tanévet! 

Kérjük a kedves szülőket, hogy a nyilatkozatokat (egészségügyi, felelősségvállalási) töltsék ki, és küldjék el a 

táborba gyermekükkel! Kérjük, nyilatkozzanak arról is, hogy gyermekük egészséges, és így gólyatáborba 

jöhet! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a táborban tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás és a helyszín elhagyása. 

Ezen pontok megszegése következményeket von maga után. Megértésüket köszönjük! 

 

Tisztelettel: 

Pető Bernadett (06-30-859-6729) 

Táborvezető 

mailto:petoberni@gmail.com

