
SZENT MARGITOS GÓLYATÁBOR: ISMERTETŐ ÉS JELENTKEZÉSI LAP 

Kedves Gólyák és Szülők! 

Egymás jobb megismerése érdekében a bejövő kilencedikes 

diákokat augusztus végén két napos gólyatáborba invitáljuk, ahol 

sok színes programmal várjuk őket. Remek lehetőség ez az új osz-

tálytársakkal való barátkozásra és az osztályfőnökkel való megis-

merkedésre. A programokat a felsőbb éves diákok az osztályfőnö-

kökkel karöltve szervezik. 

Tudnivalók a táborról: 

Időpont: 2019. augusztus 29-tól 30-ig (csütörtök, péntek) 

Helyszín: Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos ház (www.matersalvatoris.hu) 

Gyülekező: augusztus 29., 7.45-8.00, Keleti pályaudvar, bal oldali várócsarnok (Thököly úti oldal, 

ahol az autóparkoló is van) 

Vonat indul: 8.30-kor (S80; Hatvanba) 

Visszaérkezés: augusztus 30-án 17.30, Keleti pályaudvar (S80; Hatvanból) 

Tábor költsége: 7.500 Ft/fő (szállás, kétszeri meleg étkezés, reggeli, vonatjegy, gólyapóló) 

Programízelítő: ismerkedős játékok, akadályverseny, éjszakai bátorságpróba, csapatvetélkedő, számhá-

ború (ld. a youtube-on:  szmg gólyatábor). 

Mit hozzanak a gyerekek: zárt cipő/sportcipő, vizes kulacs, időjárásnak megfelelő öltözék, esőkabát vagy 

ernyő, tisztálkodó szerek, törülköző, papucs, iratok (diákigazolvány, BKV Budapest-bérlet – ha van, 

TAJ kártya másolat, 90%-os MÁK igazolvány), zseblámpa, saját gyógyszerek (pl. parlagfű allergiára). 

Hálózsák kell! Kérjük a gyerekeket, hogy az első napra hozzanak magukkal ebédet, uzsonnát! Az első 

közösen szervezett étkezés csütörtök este lesz (meleg vacsora). 

A táborra jelentkezni a beiratkozáskor lehet az alábbi levágandó jelentkezési lap leadásával és a 

kiszámolt táborköltség befizetésével. Sok szeretettel várjuk a gólyákat!      2019. május 13.     a Szervezők 

telefon: Pethő-Gazdag Cecília szervező tanár 06 70 322 0676 

 

………………………………………………………………………………………………......... 
 

gólyatábori jelentkezési lap 2019. NÉV: …………………………………………….……. OSZTÁLY: 9. … 

TAJ: ……………………………. BKV Budapest-bérlettel rendelkezem az utazás idején:  IGEN      NEM * 

Szülő(k) telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………. 

Egyéb tudnivalók a gyermekkel kapcsolatban (gyógyszer, allergia, ételérzékenység, kér-e glutén / 
laktózmentes étkezést, MÁK igazolványa van-e, stb.): ............................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

*pólóméret:   S     M     L     XL * a megfelelőt kérjük bekarikázni 

Hozzájárulok, hogy gyermekem a Szent Margit Gimnázium által szervezett, 2019. augusztus 29-30-i gólyatá-

borban részt vegyen. Olyan betegsége, elégtelensége, amely a táborra alkalmatlanná teszi, nincs, kötelezően sze-

dendő gyógyszereit viszi. 
 

Dátum: ……………………………………….    Szülő aláírása: …………………………………………………… 


