Gólyatábor 2017. augusztus 30-31, Parádfürdő
Szerda 08.30.
Gyülekező reggel 7:45-től az iskolában.
Itt az egyik földszinti teremben mindenki
elkészíti a saját gólyatáboros pólóját. Ehhez
hozzatok magatokkal egy fehér pólót,
textilfilcet mi biztosítunk. Nem kell új
pólónak lennie, lehet a tavalyi tesis pólód is.
A filc nem fog kijönni belőle! A pólóra rá
kellene írni a keresztneved, az osztályt, és
bármit, amit szeretnél, vagy fontosnak
tartasz magadról!
Indulás 9 órakor, tehát mindenkinek lesz
ideje arra, hogy megérkezzen és megcsinálja a pólót. 10-re érünk a táborba.
A táborvezető ismerteti a házirendet, beosztjuk a szállásokat. Lesz egy kis idő arra is, hogy
megismerjétek a tábort és környékét.
11-12:30 között osztályonként csoportfoglalkozás lesz az osztályfőnök vezetésével.
Ez egy egymás megismerését segítő játékos feladat.
12:30-tól ebéd, amit a táborban készítenek nekünk.
14:00-tól túra az Ilona-vízeséshez. A terep nem nehéz, a távolság kb.5 km, szintemelkedés
lényegében nincs. Ehhez mindenképp ajánlott egy kényelmes cipő!
Kb.18 órától elkezdhetjük a vacsorát csinálni. Nyársalni fogunk az osztályfőnökök
irányításával. A hozzávalókat és az eszközöket a táborvezető biztosítja.
Csütörtök 08.31.
8-kor reggeli.
A délelőtt ismét osztályonkénti feladatokkal telne. Ennek programját az osztályfőnökök
dolgozzák ki. Ha bármilyen eszköz szükséges hozzá, azt biztosítjuk!
12:30-tól ebéd, amit a táborban készítenek nekünk.
14:00-tól pakolás, takarítás. Fontos, hogy bármi kár keletkezik a táborban, azt
természetesen meg kell térítenünk, úgyhogy mindent át kell nézni, mielőtt távozunk.
14:30-ra jönnek a buszok.
15:30-ra itthon vagyunk.
Szokott olyan igény lenni, hogy Horton és Hatvanban a belvárosban egy helyen, a
polgármesteri környékén is álljon meg a busz. Ez általában nem szokott gondot okozni,
egyeztetjük a sofőrökkel.
Amit hoznod kell:
 önmagad,
 jókedv,
 fehér póló
 időjárásnak megfelelő öltözet, kényelmes cipő,
 ásványvíz, üdítő, esetleg rágcsálnivaló az étkezések közötti időre,
 gyógyszereidet, ha rendszeresen szedsz valamilyet, illetve fájdalomcsillapító.
A tábor ideje alatt a szervezők a 06-30-919-3979-es telefonszámon lesznek elérhetőek.
Ha további kérdésed van, írj a golyatabor.szechenyi@citromail.hu e-mail címre!

