BALATONMÁRIAFÜRDŐI TÁBOR
2018. augusztus 17. péntektől – 24. péntekig
8 nap, 7 éjszaka
Tábor helye: Miskolc város tábora – zárt saját stranddal és konyhával.
Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Ady u. 19. - A MÁRIA HOTEL után közvetlenül.
Utazás:

A menetrendszerű Keszthely expresszel a Tiszai-pályaudvarról. Vonatindulás 5.50.
Átszállás nélkül. Érkezés Balatonmáriafürdőre: 12.05-kor

Találkozás:

2018. augusztus 17-én, 5.30 – 5.40 között a Tiszai pályaudvar bejárata előtt.

Vonat menetrend: / HA valaki útközben szeretne felszállni.

Első napon már kapunk ebédet! Nem kell csomagolni, csak tízórait és innivalót a vonatra. Napi 4x-i
étkezés lesz. Az étkezés kiadós és gyerekbarát (reggeli, ebéd, uzsonna és vacsora). Elutazás napján
ebéddel zárunk. Úti csomagot kapunk a 6 órás vonatútra.
A vonattól a csomagokat utánfutóval beszállítják. Kellemes, 10 perces sétával érjük el a tábort.
Hazautazáskor is kiviszik a csomagokat.
Elhelyezés:

8 ágyas, faházas szobákban – ágynemű huzatot kapunk – hálózsákot nem kell hozni.
A tábor közvetlenül a Balaton partján van. Saját, zárt és kibójázott stranddal, saját
úszómesterrel. Nagy, füves focipálya, strandröplabda pálya, streetball pálya tartozik
hozzá. – Fedett pingpongozó (3 asztal), egy fedett 120 fős játék-, tánctér – billiárd
asztalokkal és csocsóval. Saját konyha és ebédlő.

Programok:

játékos elméleti- és sport vetélkedők szárazföldön és vízen,
irányított és szabályozott fürdőzés a Balatonban (UV sugárzás, viharjelzés stb.)
hajózás
kirándulás Keszthelyre
pihenés
tánc és éneklés

Fakultatív program: vásárlás, fagyizás, jégkrémezés saját költőpénzből. (Minden nap szervezünk ABClátogatást, ahol a fiatalok vásárolni tudnak saját maguk részére, ill. tudnak fagyizni, jégkását
vásárolni, „shoppingolni”, stb.

A tábor ideje alatt az alábbi dolgok megvásárolása, behozatala és fogyasztása tilos:
alkohol tartalmú italok – (ide tartozik a 0 %-os gyümölcs ízesítésű sör is – már az elnevezés
miatt is)
dohány áruk
koffein tartalmú italok
energia italok
magas cukortartalmú üdítő italok (Pepsi, CocaCola stb.)
Chipsek (megfelelő étkezés biztosítva lesz)
Vizesblokkok felszereltsége: a WC-k WC papírral ellátottak
Szükség van: Saját tusfürdőre (vagy szappanra) és törülközőre.
A táborban felügyelők:
Geszti Mónika és férje
Hutka Józsefné és Hutka József
Dojcsák Adrienn
Stefánné Hegedűs Zsuzsanna
Elek László
Polák Péter
A tábor költségei:

Hazautazás:

28.000 Ft - étkezés, szállás
6.000 Ft – 50 %-os menettérti vonatjegy
3.000 Ft – táboron kívüli programok, belépők, anyagköltségek fedezése, a
megmaradó összegből a tábor végén közös fagyizás, vagy mindenkinek
innivaló az utazáshoz.

2018. augusztus 24-én. Érkezés a Tiszai pályaudvarra, 21.45 körül

Előzetes szülői feladat: – esetleges étel allergiák jelzése – e-mailben a kísérő pedagógus felé
– fennálló gyógyszerallergia és egyéb allergia jelzése e-mailben
– a mellékelt SZÜLŐI NYILATKOZAT kitöltése, aláírása és a gyermekkel a
táborba elküldése
Ha van még barát, ismerős, aki szívesen eljönne a táborba – tudunk férőhelyet biztosítani!
HA bármilyen kérdés, kérés merül fel, kérem, keressenek.

Polák Péter - szervező
06 / 30 / 368-5973 – polakp@jezsu.hu

