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Tájékoztató csapatunk 2018. évi nyári táboráról
A TÁBOR IDEJE: 2018. július 8-16.
TALÁLKOZÓ: 2018. július 8. Nyugati pályaudvar 8:15 jegypénztár aula
ÉRKEZÉS: 2018. július 16. Nyugati pályaudvar 16:54
HELYSZÍN:

PERŐCSÉNY, (PERŐCSÉNY PADOK)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 18000 Ft/fő, mely az utazási-, szállás-, program-, és étkezési
költségeket is fedezi, valamint tartalmazza a fejenként 2 000 forintos nyári csapattagdíjat is.
Ez utóbbi összeget tehát azoktól is kérjük, akik esetleg most nem tudnak részt venni a
táborban.
 Előlegként 10 000 Ft-ot 2018. június 24-e, vasárnap estig kérünk befizetni az
őrsvezetőknek.
Otthonmaradás esetén az előleget sajnos nem áll módunkban visszatéríteni.
 A fennmaradó 8 000 Ft az induláskor fizetendő.
 Szociális alapon kedvezmény legkésőbb június 24. vasárnap estig az őrsvezetőktől
kérhető, de kizárólag a második részletre! Ennek módja fizetési átütemezés is lehet:
célunk, hogy átmeneti anyagi problémák miatt senki ne maradjon le a programról. 16
éven felül csak fizetési átütemezés kérhető!
 A tábor valós költsége fejenként 20 000 forint. (A különbséget alap esetben a csapat
támogatásként adja, illetve pályázatokból fedezzük.) Aki tehát úgy érzi, hogy anyagi
lehetőségei engedik, lehetőség van részben vagy egészben az ún. ’támogatói
részvételi díj’ befizetésére. Ezzel a szociálisan rászorulókat tudjuk segíteni, illetve
extra gyümölcsöt, édességet, kellékeket stb. tudunk vásárolni.
 A csapat vezetősége fenntartja a jogot, hogy a 2018. június 24-e után jelentkezők
számára a részvétel feltételeit módosítsa!

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS: lehetőség szerint egy nagy hátizsákba csomagolva az
ezen tájékoztató levélhez mellékelt felszerelési lista alapján. Az ott leírtaktól csak vezetői
engedéllyel lehet eltérni, mivel a gyerekek egészsége, testi épsége múlhat a hiánytalan, nem
megfelelő minőségű felszerelésen! Szükség esetén a hiányzó dolgokat a szülő költségére
tudjuk csak pótolni. Hideg élelmet csak első napra kell hozni. Ha ezek az első nap nem
fogynak el, a csapat betegségek, fertőzések elkerülése végett, beszedi.
MINDEN EGYÉB CSAK ELŐZETES VEZETŐI ENGEDÉLLYEL JÖHET, ILL. A PROGRAM IDEJÉRE
ELVESSZÜK!
!!! A GYEREKEK CSAK ŐRSVEZETŐJÜK ELŐZETES TUDTÁVAL SZEDHETNEK BÁRMILYEN
GYÓGYSZERT !!!
!!!

A TALÁLKOZÓRA, AKINEK VAN, EGYENRUHÁBAN JÖJJÖN

!!!
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EGYÉB TUDNIVALÓK, TENNIVALÓK:


RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
Ezen tájékoztatón szereplő információk ismerete és elfogadása, valamint a mellékelt
tábori szabályzat feltételeinek elfogadása
A csapat felé esetlegesen fennálló korábbi tartozások rendezése
Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése az előlegfizetési határidőig
Az egészségügyi nyilatkozat hiánytalan kitöltése a táborra



IDŐJÁRÁS: Kérünk mindenkit, hogy szélsőséges időjárási helyzetekre is készüljön fel. Az
évnek ebben az időszakában meleg, napsütéses idő éppúgy lehet napközben, mint tartós
eső: a programot ettől függetlenül megrendezzük.



ELSŐ TÁBOROZÓK: A vezetőség döntése értelmében az első táborozó őrsök (idén ez a
Róka őrsöt érinti) csak a tábor első felében, július 8-12-ig vehetnek részt. Az ő tábordíjuk
13000 forint, amiből 8000 forintot előlegben kérnénk, a maradék 5000 forintot az
indulásnál. A Róka őrs 12-én 16:54-kor a Nyugati pályaudvarra fog visszaérkezni.
A tábor sajátosságai miatt bármilyen egyéb igényt a későbbi érkezésre vagy korábbi
hazamenetel lehetőségét egyénileg bírálja el a vezetőség.



A SZERVEZÉSÉRT FELELŐS: A csapat vezetősége nevében Sándor Attila (30/7567-633); a
tábor ideje alatt (sürgős esetben) a fenti telefonszámon lehet kapcsolatba lépni a
vezetőséggel, SMS-ben.

Mindenkinek eredményes felkészülést, jó utat és Jó Munkát kíván
A csapatvezetőség

Óbuda, 2018. június 7.

