Balatonmáriafürdő IV. Jezsus nyári tábor 5-9. évfolyamosoknak
2021. július 18 – 25-ig (8 nap, 7 éjszaka, napi 4x-i étkezés)
A tábor helyszíne: Miskolc város tábora, Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 15. (a MÁRIA HOTEL
után közvetlenül). A tábor területén saját étterem, konyha, strand, nagy
szabadidőpark és sportpályák.
Elhelyezés: 4-8 fős faházakban, a tábor biztosít párnát, paplant és tiszta ágyneműhuzatot.
Étkezés: saját konyha és étterem (reggeli, ebéd, uzsonna és vacsora) 18-án ebéddel kezdünk,
25-én ebéddel végzünk + úticsomag a hazautazásra
A tábor ideje: 2020. július 18-tól (vasárnaptól) - július 25-ig (vasárnapig)
Résztvevők: iskolánk 5 – 9. évfolyamos tanulói (a 10. évfolyamból aki szeretne jönni, kérem, keresse
előzetesen Polák Péter tanár urat)
Létszám: 130 fő
Indulás: július 18-án 7 órakor a jezsuita gimnáziumból
Utazás: külön autóbuszokkal
Táborba érkezés: 13 óra körül – ebéddel várnak bennünket
Hazautazás: 2021. július 25-én vasárnap - ebéd után kb 13-14 óra magasságában indulás.
Tervezett érkezés kb. 19-20 óra körül a jezsuita gimnáziumhoz.
Programok: A hét folyamán a diákok csapatokba osztva, játékos, elméleti, ügyességi, sport
vetélkedőkön küzdenek a saját színükért ( játékos sportversenyek, víziváltók,
táncverseny, csapatjátékok, lézerharc, méta, rókavadászat, activity, kahoot,
esténként just dance disco, stb.)
Egész napos kirándulás - tervezés alatt
Fürdés a Balatonban, amikor csak lehet
Kísérő tanárok: Geszti Mónika, Dojcsák Adrienn, Hutka Andrea, Czagáné Iván Noémi,
Horváth Ferenc SJ, Kajtor Domonkos SJ, Mozgó Endre, Simkó Krisztián,
Polák Péter
A tábor teljes költsége: 45.000 Ft
Befizetés: egyben vagy két vagy három részletben – a gazdasági irodába egy lezárt borítékban
beküldve, beadva. (tanuló neve, osztály – Balatonmáriafürdő tábor – összeg
feltüntetéssel)
1. részlet befizetése: május 20-ig (23.000 Ft vagy 15.000 Ft)
2. részlet befizetése: június 11- ig (22.000 Ft vagy 15.000 Ft)
3. részlet befizetése július 10-ig (0 Ft vagy 15.000 Ft)
Ha mégis az utalást választaná, kérem előtte keresse Polák Pétert a
polakp@jezsu.hu vagy 30/3685973 -as telefonszámon
Jelentkezés: internetes jelentkezési lapon, amely 2021. április 28-án, szerdán 17 órakor
nyílik meg.
A táborral kapcsolatos egyéb tudnivalókról június elején, külön e-mailben
tájékoztatjuk a szülőket
Kérdés, kérés esetén keresse Polák Pétert a polakp@jezsu.hu e-mail címen vagy a
30/368-5973-as telefonszámon.
Üdvözlettel:

Polák Péter

