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TÁJÉKOZTATÓ
„GÓLYATÁBOR 2019”

2019. augusztus 21-24. (szerda-szombat)
Tisztelt Szülő! Kedves Diák!
Iskolánk 29 éve rendez Gólyatábort, amelynek alapvető célja, hogy segítse a középiskolai
beilleszkedést.
A tábor programjait osztályok szerint kialakított csoportokra szervezzük. A csoportvezetők a
leendő osztályfőnökök és felsős diákvezetők lesznek, akiket felsőbb évfolyamos diákok segítenek
munkájukban.
A Gólyatábort elsősorban új diákjainknak rendezzük, így minden 9. évfolyamos diák
jelentkezését elfogadjuk.
A tábori program összeállításánál figyelembe vettük a tábor sajátos jellegét (diákélet
megismertetése, diákönkormányzat munkája, az iskola hagyományainak és a tanórán kívüli
tevékenységek széles körének bemutatása), hangsúlyt fektetünk a közösségépítés és
közösségfejlesztés lehetőségeinek biztosítására (sportversenyek, akadályverseny, zenés, vidám,
játékos vetélkedők), de nem maradnak el az esti programok sem (ismerkedési est, tábortűz,
búcsúest, játékos vetélkedő stb.).
Idén, a helyszínből adódóan, sok lehetőség nyílik majd strandolásra és a pihenésre is.
A táborban minden táborlakó a táborrendről, a balesetveszélyekről és az értékek
megóvásáról tájékoztatót kap!
A nyári szünetben, az iskolában, minden szerdán 9-12 óra között ügyeletet tartunk, így a
táborról, amennyiben kérdésük van, ezekben az időpontokban tájékozódhatnak az iskola
titkárságán.
A tábor címe:

2481 Velence, Széchenyi út 13.

Kedves leendő Táborlakó!
Ismertetőnk e részében a legfontosabb tábori tudnivalókról adunk tájékoztatást.
1. A tábor helye:
Velence, Angyalföldi Önkormányzat Ifjúsági Tábora
3. A tábor költsége: 25.000- Ft (amely magába foglalja az utazás, a teljes ellátás, a tábori póló
és a közös helyi programok költségeit)
4. Utazás:
Vonattal
5. Indulás:
2019. augusztus 21-én (szerdán) 10.10-kor
6. Találkozó:
2019. augusztus 21. (szerda) 9.00 és 9.35 között a Déli pályaudvaron
7. Hazaérkezés:
2019. augusztus 24. (szombat) 11.06-kor induló vonattal
érkezés: 11.49 Déli pályaudvar
8. Szállás:
Kőházban 4-6 ágyas szobákban
9. Étkezés:
Naponta háromszor, meleg vacsora, első étkezés ebéd, utolsó étkezés
reggeli.
10. Egyéb:
Sportolási lehetőségek széles köre biztosított (kosárlabda, foci,
asztalitenisz). Strandolási lehetőség a környéken.
Javasolt zsebpénz határ kb. 5.000.- Ft. (osztálykirándulás, személyes
kiadások)
Meleg ruha, fürdőruha/fürdőnadrág és sportoláshoz alkalmas cipő javasolt!
Jó táborozást és nyári pihenést kívánunk:
Budapest, 2019. június 22.
Nagyné Orosz Csilla
táborvezető

Vasné Botár Ágnes
igazgató

