
SZENT MARGITOS GÓLYATÁBOR: ISMERTETŐ ÉS JELENTKEZÉSI LAP 

Kedves 6 évfolyamos Gólyák és Szülők!  

Egymás jobb megismerése érdekében a bejövő hetedikes diákokat 

augusztus végén két napos gólyatáborba invitáljuk, ahol sok színes 

programmal várjuk őket. Remek lehetőség ez az új osztálytársakkal való 

barátkozásra és az osztályfőnökkel való megismerkedésre. A programokat a 

felsőbb éves diákok az osztályfőnökökkel karöltve szervezik. 

Tudnivalók a táborról: 

Időpont: 2018. augusztus 29-tól 30-ig (szerda, csütörtök) 

Helyszín: Velencei Diák és Sporttábor. Elhelyezés faházakban, 4 és 12 ágyas szobákban (emeletes ágyak, 

ágyneművel). Tisztálkodás közös vizesblokkokban. 

Gyülekező: augusztus 29., 7.30-7.45, a Déli pályaudvar melletti félköríves nyitott aluljáróban 

Vonat indul: 8.10-kor (Z30 Székesfehérvárra) Visszaérkezés: augusztus 30-án 17.49, Déli pu. (Z30) 

Tábor költsége: 6.500 Ft/fő (szállás, kétszeri meleg étkezés, reggeli, vonatjegy, gólyapóló, sárkányhajó) 

Programízelítő: ismerkedős játékok, akadályverseny, éjszakai bátorságpróba, csapatvetélkedő (ld. a 

youtube-on: szmg gólyatábor). 

Mit hozzanak a gyerekek: A tábori szabályzat szerint a táborban csak szülői egészségügyi nyilatkozattal 

rendelkező gyermek tartózkodhat, ezt a tábor elején összeszedjük, ÁNTSZ ellenőrzi. Szükséges zárt 

cipő/sportcipő, vizes kulacs, időjárásnak megfelelő öltözék, esőkabát vagy ernyő, tisztálkodó szerek, 

törülköző, papucs, iratok (diákigazolvány, BKV Budapest-bérlet, TAJ kártya másolat, MÁK (90%) 

igazolvány), zseblámpa, saját gyógyszerek (pl. parlagfű allergiára). Nem kell fürdőruha, a s. hajózáshoz 

se!  Kérjük a gyerekeket, hogy az első napra hozzanak magukkal ebédet, uzsonnát! Az első közösen 

szervezett étkezés szerdán 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!      2018. május 14.        a Szervezők 

telefon: Flórián Rita szervező tanár 06 20 393 7259 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

gólyatábori jelentkezési lap 2018. NÉV: …………………………………………….……. OSZTÁLY: 7. … 

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

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

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

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

Hozzájárulok, hogy gyermekem a Szent Margit Gimnázium által szervezett, 2018. augusztus 29-30-i 

gólyatáborban részt vegyen. Olyan betegsége, elégtelensége, amely a táborra alkalmatlanná teszi, nincs, kötelezően 

szedendő gyógyszereit viszi. 
 

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

 


