
 

BALATONVILÁGOS 
TÁBOR IDEJE  2019. augusztus 6- augusztus 13. 

 

TALÁLKOZÓ: 08.06, KEDD :8.00-tól az iskola előtt 

INDULÁS:8.30 

VISSZAÚT: 08.13. KEDD 12.30-13.00 óra között az iskolához ( facebookon kiírom) 

 

TÁBORI KELLÉKEK                                                                                            :  

 

1 db bőrönd vagy sporttáska 

1 db kis hátizsák (nem vékony pántos)                                 

1 db kulacs 

1 db esőköpeny 

3 db nylon zacskó 

1 db lehetőleg vízállósport v. túracipő        

1 db vászoncipő vagy sportcipő            

2 db papucs (egy a zuhanyzáshoz, strandhoz)              

8 db zokni 

8 db bugyi/alsónadrág           

2 db rövidnadrág 

2 db  tréningruha 

2 db     pulóver 

8 db  póló           

1 db fürdőruha 

2 db nagytörölköző/egy strandtörölköző       

1 db kéztörlő 

1 db vászonsapka             

1 db  tisztasági csomag/tusfürdő, fésű, zsebkendő, WC-papír, 

fogkefe, fogkrém, naptej, strandoláshoz fehér póló a vízbe 

1 db elemlámpa          

1 db     pénztárca/max.: napi 500.- 

1 db protek-B v. más ruhára, testre fújható szúnyog és kullancsriasztó    

Igény szerint lehet hozni hálózsákot 

1 db  pizsama/alvóruha (póló, rövidnadrág) 

Toll, papír, színes ceruza, kisebb játékok           

               

Orvosi igazolás helyett a szülői nyilatkozatot kitöltve kérem az induláskor leadni. 

 A DÁTUM NEM LEHET HÁROM NAPNÁL RÉGEBBI! 
Értékeket /órát, ékszert stb./ mindenki csak saját felelősségére hozhat, MOBILTELEFONT a táborba hozni 

tilos! Ha gond van akkor úgyis telefonálok. A csoportba teszek fel képeket ! 

Ha a gyermeke valamilyen allergiája van, gyógyszert szed, vagy kenőcsöt használ, kérem, feltétlenül 

jelezzék, mert a táborvezető engedélye nélkül gyermek gyógyszert nem vehet be!  
A közvetlen kapcsolat érdekében a Balatonvilágoson táborozó gyerekek szüleinek a facebookon „Balatonvilágos 2018 
Hartyán” névvel zárt csoportot hoztunk létre. Aktuális információkat (adatlap, kelléklista, nyilatkozat), illetve a táborban 
készült fényképeket itt tölthetik le. Az információk csak felnőtteknek érhetők el.  Aki megjelöli a csoportot, azt 
felveszem. Ezzel beleegyezik, hogy a táborban készült fotók felkerülhessenek a csoportba. A tábori nyilatkozat, adatlap, 

kelléklista, indulás és érkezés az iskola honlapján is megtekinthető, onnan is letölthető lesz.  

                

JÓ KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNOK! 
                                                                                                      Kemény Magdolna 

                                                                                                        táborvezető 

Elérhetőségem: 0630/251-62-12 

                                                                               Facebook: Balatonvilágos 2018 Hartyán

      


