MISKOLC, 2017.02.03

Kedves Táborozók és Szülők!
Február 11-án kezdődik a 5-7. évfolyamok 2017. évi iskolai sítábora, amelyet a Tále síterep közelébe
(Bystrá) szervezzük. A síterep évek óta kiváló hóminőségű pályákkal vár bennünket. A síelőket húzós
felvonókkal szállítják a hegyre. Korszerű tanpályák biztosítják a síelés alapjainak az oktatását, az
alapkészség kialakítását a kezdők számára. A pályák beláthatók, így a gyerekeket felügyelhetjük a

síelés teljes idője alatt.
Biztonság és felszerelés
Kérjük a szülőket, hogy biztonságos állapotban lévő és gyermekük tudásának megfelelő felszereléssel (élezett sílécek,
illetve snowboard, biztonságosan beállított kötések) engedjék el a gyermekeiket a táborba. A bukósisak használata
kötelező (az iskola 15 db sisakkal rendelkezik), a sí-szemüveg viselete ajánlott.
Kérjük, hogy minden résztvevő rendelkezzen egy biztosítást igazoló kártyával (E111) – ezt ingyen állítja ki a TB. A
táborban orvos gondoskodik az egészségügyi felügyeletről.
Indulás, utazás és érkezések
Február 11-én, szombaton a fiú kollégiumi épület előtt gyülekezünk. Arra kérünk benneteket, hogy 12.50-13.00 között érkezzetek meg.
Nagyon fontos! A buszoknak helyet kell biztosítani az iskolai konyha előtt. Kérjük a szülőket, hogy csak a buszok után
hajtsanak be az iskola területére.
Az utazás biztonságos útvonalon történik, a 180 km távolság megtétele megállókkal 3 órányi időt fog igénybe venni,
előreláthatóan. Mindenki hozzon magával enni- és innivalót az útra. Megérkezésünk várható időpontja 17.00. A
szálláson meleg vacsorával várnak bennünket.
A hazaérkezést Miskolcra február 16-án, csütörtökön 20.00 órára tervezzük. Fontos! Az iskolai felszerelést (síléc, bakancs, síbot
és bukósisak) minden bérlő diák köteles a tárolóba visszahozni – ebben számítunk a szülők segítségére is. Ezt követően lehet
hazautazni. A kollégista diákoknak biztosítjuk a kollégiumi ellátást. Másnap, péntek rendes tanítási nap!
Hogyan alakul a program?
T Az étkezések közösek, az ebéd kivételével a szállás éttermében biztosítjuk az ellátást. Kint a pályán mindenki számára szendvicses
ebédet szervezünk.
TEsténként közösségi programokat szervezünk. Azt szeretnék, ha esténként az általatok javasolt, de szervezett
közösségi játékok, szórakozási lehetőségek is helyet kapnának a tábor programjában. Kérjük, hogy mindazok, akik
szívesen vállalnak ilyen vezetői feladatot, tegyék bátran, készüljenek fel.
TLesz tábori szentmise is, illetve minden este alkalmat teremtünk arra is, hogy imával zárjuk a napot.
TFigyelmet fogunk szentelni a tudásszinteknek megfelelő oktatásra, ezért a délelőtti időszakra csoportokba osztunk be
mindenkit. A csoportok összetétele változhat a hatékonyabb haladás érdekében.
TNe hozzatok magatokkal laptopot, iPadet, Tabletet, vagy más (játék) gépet! A tábor nyugalma érdekében a telefonokat este
összeszedjük és másnap vacsora után kiosztjuk. Hozzatok magatokkal olvasnivalót és társasjátékokat!
THála Istennek sokan leszünk, részetekről nagy segítség lesz, ha egymás szükségleteire is figyeltek. A felmerülő gondokkal
forduljatok bátran a vezetőkhöz! Kérjük a szülőket, erre buzdítsak a gyerekeket indulás előtt, hogy időben és zökkenőmentesen
intézkedhessünk.
Mi legyen a hátizsákban?
Síeléshez ruházat
Sínadrág és síkabát, pulóverek, síkesztyű(k)
Mindennapra 2 zokni: egy vastag sízokni, de szükség lehet egy vékony zoknira
is.
A sínadrág alá ajánlott az aláöltözet viselete. A bukó sisak alá még szükséges
lehet egy vékony sapkára is.
Egészségügyi csomag
Szappan / tusfürdő/, sampon, fogkefe és fogkrém, fésű, stb.

Sífelszerelés
Síléc (élezett) és síbot
Síbakancs
Bukósisak, Síszemüveg (ajánlott)

Törölköző és papír zsebkendő...

Egyéb ruházat
Pizsama, Zokni (kb. 10 pár) + legalább 2 pár sízokni
Fehérnemű mindennapra

Sportkrém, saját gyógyszer (erről a kísérőket tájékoztatni kell!)
Arckrém/leégés védő, szőlőzsír

Szabadidős ruházat
Váltó nadrág, váltó pulóver, fürdőpapucs, váltócipő.

Egy db 0,5 L termosz teának + Kis méretű hátizsák
Javasolt zsebpénz: 0-10 EURO. A táborban fedezzük a szükséges költségeket: élelem (csokoládé, keksz, nápolyi, gyümölcs, stb.) bérlet, utazás. Nem
indokolt a költekezés. Arra kérjük a szülőket, hogy gyermeküket úgy indítsák, hogy legyenek tekintettel azokra, akik nem tudnak vagy nem is
akarnak költekezni. A szükséges kauciót azért nem szedjük be a gyerekektől, hogy Önöket ezzel ne terheljük!
Személyazonosító dokumentumok: Érvényes útlevél vagy személyigazolvány. Mindenki köteles azonosító igazolványát magánál tartani a sípályákon is! A
pályán a műanyag igazolvány megőrzése tűnik praktikusnak.
A hátizsák 20 kg-nál ne legyen súlyosabb!

Elérhetőségek:
+36/30 327 9703 Velkey Balázs (Táborvezető)
+36/30 2060889 Velkey Éva (Táborszervező)

KÖSZÖNETTEL FOGADUNK ADOMÁNYKÉNT GYÜMÖLCSÖT, AMIVEL KELLEMESEN ÉS EGÉSSÉGESEBBEN TÖLTHETJÜK A
HOSSZÚ ESTÉKET.

