
Kedves Diákunk! 

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

Időpont: 2021. augusztus 19-23. 

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

Gyülekező: 2021. augusztus 19-én, csütörtök reggel 8:00 órakor a Friedrich Schiller Gimnázium 

aulájában/udvarán 

Elhelyezés: 10 db 9 személyes és 10 db 4 személyes faházakban (erdőben, ezért a hűvös/hideg éjszakák 

miatt meleg hálóruha ajánlott) 

Ellátás: háromszori étkezés (de augusztus 19-én csak vacsora, augusztus 23-án reggeli és úticsomag) 

 Ételallergia esetén külön menüt rendelünk, ezért legkésőbb augusztus 5-ig a petoberni@gmail.com 

emailre kérjük az ételallergiát bejelenteni. 

Programok*: augusztus 19-én: Pápa – Esterházy kastély, Kékfestő Múzeum  

            augusztus 20-22 között: Városlődön - a táborban: játékos német és/vagy angol nyelvű és 

kreatív foglalkozások, ügyességi és városi vetélkedők, sportversenyek, tábortűz 

            augusztus 23-án: Veszprém – Állatkert 

* A programváltozás jogát fenntartjuk a járványügyi helyzet figyelembevételével! 

Költségek: 33 000 Ft - fizetés: átutalással (lehetőleg július elején, de legkésőbb augusztus 5-ig) 

Hazautazás: közösen, bérelt buszokkal, 2021. augusztus 23-án, érkezés a gimnázium elé 16-17 óra körül 

A tábor címe: 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, meleg ruházatot  

 szúnyog- és kullancsriasztó sprayt vagy krémet 

 zseblámpát 

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

vásárolható) 

 A tábor során különös figyelmet fordítanunk a járványügyi szabályok betartására, ezért mindenképpen 

legyen nálad: 

o 5 napra elegendő eldobható vagy textil maszk és kézfertőtlenítő (kézi táskában) 

o névvel ellátott kulacs/műanyag palack 

o meleg ruházat, mert a táborban megvalósuló foglalkozásainkat minden esetben kültéri 

helyszínekre szervezzük, de az esti programok alkalmával már hűvösebb lehet 

 mellékelt nyilatkozatokat (szülői aláírás nélkül egyik nyilatkozatot sem tudjuk elfogadni) 

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 (szülői egészségügyi és felelősségvállalási) töltsék ki, és 

küldjék el a táborba gyermekükkel!  

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

pontok megszegése következményeket von maga után. Megértésüket köszönjük! 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatja a tábor sikeres megrendezését. Kérjük, olvassák el a pályázat elszámolásához 

szükséges adatvédelmi tájékoztatót, amit a honlapunkon a beiratkozási információk közt megtalálnak. A 

tábori jelenléti ív aláírásával gyermekük kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az abban foglaltakat. 

 

Tisztelettel: 

Pető Bernadett (06-30-859-6729) 

Táborvezető 

mailto:petoberni@gmail.com


Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

Mint ……………………….…………….. nevű gyermek szülei kijelentjük, hogy felelősséget vállalunk 

gyermekünk gólyatáborban elkövetett tetteiért. Amennyiben gyermekünk valamit megrongál, összetör, 

megkárosít, vagy eltulajdonít, úgy készek vagyunk ennek az ellenértékét kifizetni, a gyermekünk által 

okozott anyagi kárt megtéríteni. 

Tudomásul vesszük, hogy gyermekünk a táborban nem dohányozhat, nem fogyaszthat alkoholt, és a tábor 

helyszínét nem hagyhatja el. Amennyiben ezt megteszi, ez azonnali következményeket von maga után.  

Gyermekünk a táborba érkezést követően az ágyneműt felelősséggel átveszi, és a tábor végén azt le is adja. 

 

2021. június 22.   ……………………………………………………….. 

                  szülő aláírása 
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