Kedves Táborozó!
A táborunk május 27-én, pénteken délután kezdődik és május 29-én, vasárnap ebédig tart.
Az éjszakákat a tardosi vendégházban töltjük. (Arany János u.) Két szoba (fiú-lány) van emeletes ágyakkal és
két fürdőszoba, konyha, közösségi hely.
A főétkezések a Kemencés Fogadóban lesznek. Pénteken vacsorát (bográcsgulyás, palacsinta), szombaton
reggelit (virsli, tea), ebédet (csontleves, rántott szelet, fagyikehely), vacsorát (kemencés lángos) és
vasárnap reggelit (bundás kenyér, tea), ebédet (gyümölcsleves, bolognai spagetti) kapunk. Tízóraira,
uzsonnára és „pótvacsorára” gyümölcsöt, gofrit, croassaint, lekváros, nutellás, zsíros kenyeret,
gyümölcslevet, szódavizet kapunk.
A tervezett program
péntek (2016.05.27)
14 óra
14:30 óra
17 óra
18:30 óra
20 óra
szombat (2016.05.28)
8 óra
9 óra
12 óra
14 óra
18 óra
19 óra
20 óra
vasárnap (2016.05.29)
8 óra
9 óra

12 óra
14 óra

találkozunk a szálláshelyen („ágyfoglaló”)
indulás kisbusszal Dunaalmásra, kőüzem megtekintése (fényképezés, videózás)
lovarda megtekintése, lovaglás (fényképezés, videózás)
vacsora
társasjáték, karaoke stb.
reggeli
indulás kisbusszal a tardosi bányába, a bánya megtekintése (fényképezés,
videózás)
ebéd
séta a Malom-völgybe (tanösvény megtekintése, felvételek készítése, tájképek
festése, kézműveskedés)
vacsora
mozaik képek készítése
tábortűz (közös éneklés,társasjáték, karaoke stb.)
reggeli
indulás kisbusszal a Budai tóhoz, Kovács József repülési bemutatójának
megtekintése (légi felvételek), onnan busszal a Gorba tetőre a fehérmészkőbányába (hangfelvételek készítése)
ebéd
táborzárás

Amit feltétlenül hozz magaddal:






TAJ-kártyád
tisztálkodási eszközök, törölköző, papucs
kényelmes ruhák, hosszú nadrág (lovagláshoz), túracipő, hálóruha,
hátizsák, kullancsriasztó spray, sapka, esőkabát
esetleg elemlámpa

Hédi Kati néni

Kedves Szülők!
Mindent megteszek azért, hogy a gyerekek a tábor alatt jól érezzék magukat. Kérem, hogy erre a pár
kérdésre válaszoljanak, hogy biztosan a legjobb felügyeletet és mindenki számára jó programokat tudjak
biztosítani.
Hédi Katalin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gyermekem neve: ...................................................................................
Lakcíme: .................................................................................................
TAJ-száma:...............................................................................................
Szülők elérhetősége (telefonszám): ........................................................
Van-e valamilyen allergiája a gyermeknek? ...........................................
Szed-e rendszeresen gyógyszert? ..........................................................
Mekkora pólót hord? .............................................................................
Beleegyezik-e, hogy gyermeke részt vegyen az alábbi foglalkozásokon? (Megfelelő aláhúzandó.)


lovaglás (Viktória S.C. Tardos, Csalogány u.)

igen

nem



üzemlátogatás (Dekor-Stein Kőbánya Kft. Dunaalmás)

igen

nem



bányalátogatás (Dekor-Stein Kőbánya Kft. Tardos)

igen

nem



gyalogtúra a Malom-tó körül (Tanösvény végigjárása)

igen

nem



Kovács József repülési bemutatójának megtekintése
(Budai-tónál vagy a tornateremben)

igen

nem

elhagyott fehérmészkő-bánya megtekintése (Gorba-tető)

igen

nem



Dátum: 2016. május ………
........................................................
szülő aláírása

