Kedves túravágyó barátom,

!

Réges-régen dédelgetett álmunk válik
valóra, hiszen idén egy rendkívül különleges
táborba hívhatunk Téged. Nem csupán az eddigi
leghosszabb Margitos tábor lesz ez (9 nap), hanem
egy táboron belül fogunk túrázni, kerékpározni és
evezni is! Bátran állítjuk, hogy minden eddiginél
több újdonsággal ismerkedhetsz majd meg, hiszen
az országnak jelentős területét bejárjuk majd,
persze lesznek visszatérő, jól bevált elemek is, mint a sátrazás, az esti tábortűz,
az éneklések, és persze nem utolsó sorban bőséges lelki (és testi) táplálkozás.
A tábor
– helyszíne: Mátrafüred-Galyatető-Tiszafüred-Szolnok
– időpontja: Augusztus 5-13.
– költsége: 25000 Ft. (Egy családból több résztvevő vagy anyagi
nehézség esetén kedvezményt biztosítunk.)
Amennyiben szeretnél jönni, kérlek mihamarabb, de legkésőbb
július 2-ig (vasárnap) juttasd el hozzám a kitöltött jelentkezési lapot, az
előleggel (10000 Ft) együtt. A költség befizetése nélkül a jelentkezést nem
tudom figyelembe venni, esetleges visszalépés esetén pedig nem áll módomban
visszaadni. A kitöltött jelenetkezési lapot személyesen adhatod át, vagy a
sekrestyében is leadhatod nekem címezve.
Már előre jelezném, hogy augusztus 1-jén, kedd este 19:00-kor a
templomi pinceteremben, a tábor indulása előtt megbeszélést fogunk tartani,
melyen feltétlenül képviseltesd magad! Ezen a megbeszélésen kell majd
befizetned a fennmaradó részt, ekkor kell leadnod a szülői nyilatkozatot, és
ekkor kapod meg „szeretetcsomagodat” is. A hoznivalók listáját a túloldalon
találod meg. Bármilyen felmerülő kérdés esetén fordulj hozzám bizalommal!
Elérhetőségeim: személyesen, vagy telefonon: 06/30-258-34-45; vagy e-mailben
is felteheted kérdésedet: karolyhazy@gmail.com.
Várjuk jelentkezésedet:
___________________________

Károlyházy Gyula
és a többi szervező:

Laci atya, Kinga, Enikő,
Kata, Szkunk, Andris, Kristóf
Budapest, 2017. június 4.

Fontos tudnivalók:
Kérlek, ha bármelyik eszköz beszerzése nehézségekbe ütközik, keress
meg vele, készülünk az ilyen helyzetek megoldására, meg fogjuk tudni oldani. A
jelentkezési határidő után egy második tájékoztató levélben majd részletesebb
felvilágosítást adunk a tudni- és tennivalókról. Szintén fontos tudnivaló, hogy a
táborban résztvevők száma huszonhárom főben korlátozott, így ha nem szeretnél
lemaradni, minél előbb add le a jelentkezési lapot az előleggel együtt!
HOZNIVALÓK LISTÁJA:
- TÚRAZSÁK (ami nem bőrönd, nem sporttáska)
- KERÉKPÁR (túraképes állapotban)
- HORDÓ
- TAJ kártya (másolat), diákigazolvány
- láthatósági mellény
- pót belsőgumi
- fürdőruha
- hálózsák
- polifoam/izolír/laticel
- széldzseki, esőkabát (vízhatlan!)
- hosszúnadrág, rövidnadrág
- pólók
- zoknik
- alsóneműk
- szandál esetleg papucs
- vászon, fehér sapka /nap ellen/
- melegítő alsó-felső
- pizsama
- törhetetlen csajka, pohár, kanál, bicska
- zseb- vagy fejlámpa
- fogkefe, fogkrém, törülköző, szappan
- kulacs
- zsebkendő
- WC papír
- 2 db sitteszsák
- naptej, szúnyogriasztó (nem kötelező)
- könnyű zárt cipő (de nem bakancs)
- szeretetcsomag
- nem romló feltét az első napra
- hüvelyes zöldségfőzelék konzerv (pl. lencse, bab, borsó)
- spárga
Nem lesz szükséged rá, ezért semmiképpen se hozz magaddal:
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pénzt, mobiltelefont, egyéb elektromos eszközt, rágógumit, különböző
újságokat.

TÁBORI JELENTKEZÉSI LAP

Mátrafüred-Galyatető-Tiszafüred-Szolnok, 2017. augusztus 5-13.
NÉV:
SZÜLETÉSNAP:
CÍM:
NÉVNAP:
TAJ SZÁM:
GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG:
ALLERGIA:
EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA:
HORDÓT KÉR:

IGEN

NEM

Kedves szülők! Amennyiben gyermeküknek gyógyszert kell szednie, kérjük, feltétlenül
jelezzék nekünk, hogy figyelhessünk rá, gyermeke biztosan beveszi-e.
SZÜLŐK CÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGE :
E-MAIL CÍM:
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a táborozáson.
2017. .................. ..........
Szülő aláírása
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Kedves szülők! Amennyiben gyermeküknek gyógyszert kell szednie, kérjük, feltétlenül
jelezzék nekünk, hogy figyelhessünk rá, gyermeke biztosan beveszi-e.
SZÜLŐK CÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGE :
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2017. .................. ..........
Szülő aláírása

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ
Mátrafüred-Galyatető-Tiszafüred-Szolnok, 2017. augusztus 5-13.

1. A gyermek neve:
2. A gyermek születési dátuma:
3. A gyermek lakcíme:
4. A gyermek anyjának neve:
5. Kijelentem, hogy a gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi
tünetek:
Láz:
Torokfájás:
Hányás:
Hasmenés:
Bőrkiütés:
Sárgaság:
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés:
Váladékozó szembetegség:
Gennyes fül- és orrfolyás:
6. Igazolom, hogy a gyermek tetű-, és rühmentes.
7. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő
Neve:
Lakcíme:
Telefonos elérhetősége:
2017……………. …….
Szülő aláírása

