Előzetes Tájékoztató a gólyatáborról
Helyszín: Zuglói Gyermektábor (6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 2., táborvezető: Szűcs József)
Időpont: 2019. augusztus 26-28.
Elhelyezés: 4, 5, 8 és 10 ágyas szobákban.
A rendezvényre a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a Zuglói Gyermektábor
házirendjében foglalt szabályok érvényesek. Az osztályok a tábori étkezések során váltott ügyeletre
kötelesek. A táborozók csak felnőtt felügyeletével, az osztályfőnök engedélyével közlekedhetnek a
táboron kívül.
A gólyatáborban való részvételhez a szülő vagy gondviselő külön írásos nyilatkozata szükséges.
PROGRAM (NEM VÉGLEGES! /ez természetesen nem vonatkozik az indulási és érkezési
időpontra!/)
I. nap (augusztus 26. hétfő)
Ebéd: 1200
845 Gyülekezés az iskola előtt
Ügyességi játék: 1400
00
Autóbuszok indulása (az iskola elől): 9
Vacsora: 1800
Érkezés: kb. 1130
Gál Ferenc Igazgató Úr köszönti a gólyákat: 19 00-2000
30
00
Ebéd: I. turnus 12 , II. turnus 13
Szerepjáték, vetélkedő: 2000-2130
Ismerkedés, játék: 1530
Takarodó: 2230
00
Sportprogram: 17
Vacsora: 1800
III. nap (augusztus 28. szerda)
00
30
Tábornyitó, vetélkedő: 20 -21
Ébresztő: 700
Takarodó: 2230
Reggeli: 800
„Portya”: 900
II. nap (augusztus 27. kedd):
Eredményhirdetés: 1130
Ebéd: 1200
Ébresztő: 700
05
Tábori tisztasági szemle: 1330-ig
Reggeli torna: 7
Indulás: 1430
Reggeli: 800
30
30
Érkezés: kb. 1615, az iskola elé
Teleki-kvíz, kereső: 9 -11
A program nem végleges, szervezés alatt áll! A kirándulásra egészségügyi csomagot (szalvéta, WC-papír) a
szervezők biztosítanak. Mivel az speciális gyógyszereket nem tartalmaz, a tanuló az általa rendszeresen
szedett gyógyszereket hozza magával! Fontos, hogy a személyi igazolványt és a diákigazolványt, TAJ-kártyát
a diákok hozzák magukkal! Kérjük, hogy a felszerelés az időjárásnak megfelelő legyen. Figyelem! Volt olyan
év, amikor este, éjszaka nagyon hideg volt, ezért kérjük, hogy meleg holmit, igény szerint hálózsákot a
gyerekek hozzanak magukkal!
A gólyatábor tulajdonképpen egy, a 9. évfolyamos osztályok közötti verseny része. Az első forduló a
táborban, a 2. forduló a gólyabálon zajlik.
A gólyatábor költségei (Magában foglalja többek között: szállás, buszköltség, strandbelépő, napi ötszöri étkezés: reggeli,
tízórai, meleg ebéd, uzsonna, meleg vacsora; gólyatábor és a gólyabál eszközei, díjak, jutalmak):
teljes ár: 18000.kedvezményes: 11000.- (3 vagy több gyerekes családok gyermekei /szülői nyilatkozat, fénymásolat az emelt családi
pótlékról!; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek /orvosi igazolás/; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek /önkormányzati határozat/; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
/önkormányzati határozat/; A kedvezményre való jogosultságot fénymásolattal igazolni kell a befizetéskor, nem utólag.
A pénzt beiratkozáskor 2019. június 21. 10-18-ig kell befizetni.
2019 05. 07.
Csortos Csaba
sk.

