
Tábor 2022. Balatonfenyves-alsó 

A táborozás időpontja: 2022. 07.14. csütörtök - 07.20. szerda 

A tábor címe: 8646  Balatonfenyves-alsó, Mária utca 53. 1-es számú tábor (halacskás)  

A gyerekek elhelyezése 4 ágyas szobákban és 6 ágyas telepített sátrakban történik (a felszereltség ugyanaz). 

A napi négyszeri étkezést a Hungast biztosítja a táborozás alatt. Különleges étrendet lehet kérni a 
gyermekeknek, ehhez orvosi igazolás szükséges. Ezt a befizetéskor kérjük jelezni és leadni, de légkésőbb 
június 15-ig. 

Tíz gyerekenként egy felnőtt kísérő és két ifi vezető utazik majd és látja el a gyerekek felügyeletét és 
gondoskodik a tábor programjairól. Két felnőtt kísérőhöz tartozik majd 20 fő körüli gyermek csoport.                                                                        

Utazás:  (Fenyves Expresszel)                                  

Indulás Pécsről 07. 14-án csütörtökön reggel 8.10-kor, érkezés Balatonfenyves alsóra 10.40-kor.          
Gyülekező reggel 7.45-kor a vasútállomáson a nagy sárga ház előtti „téren”. A gyermekkel a 
csoportvezetőnél kell majd jelentkezni és ekkor kell leadni a kitöltött szülői egészségügyi nyilatkozatot. A 
kísérő tanárokat és a csoportbeosztást a Classroomban találják meg. A kurzus neve: Balaton 2022 

kurzuskód: 5zpwhe7 

Hazafelé indulás 07. 20-án szerdán 17.23-kor, érkezés Pécsre 19.49-kor. 

Egészségügyi nyilatkozat: e nélkül a gyermek nem tartózkodhat a tábor területén. Egészségügyi nyilatkozat 
elvihető a portáról, letölthető az iskola honlapjáról és a Classroomból.  Induláskor, a vasútállomáson kell 
leadni kitöltve, aláírva, mellyel a szülő igazolja, hogy gyermeke egészségesen érkezik a táborba. 

A gyermekkel kapcsolatos bármely tudnivalóról (allergia, érzékenység, gyógyszer szedése, stb.), a 
táborozással kapcsolatban kialakult bármilyen változásról kérem írásban tájékoztassanak, ha lehet június 23-
ig! 

A táborozáshoz szükséges:                                                                                                                                                             
- diák igazolvány vagy másolat                                                                                                                                                 
-TAJ- kártya vagy másolat                                                                                                                                                
- ágynemű huzat és lepedő, vagy lepedő és hálózsák. A táborban 1000,- forintért ágynemű huzat bérelhető.                                                                               
- tisztálkodási kellékek                                                                                                                                          
- időjárásnak megfelelő ruházat (hűvös, esős időre is), strandruházat, sportruházat                                                          
- zsebpénz (a pénzért, értékekért nem tudunk felelősséget vállalni)                                                                                 
- elemlámpa, szúnyogriasztó, naptej                                                                                                                              
- sportszereket, társasjátékokat, írószereket, tolltartót lehet hozni                                                                       
- a gyerekek akkora csomagot hozzanak, amit egyedül is elbírnak.                                                                                                                                                                                                          
A tábor rendjét be kell tartani, ellenkező esetben a következményeket viselni kell. (Tábori házirend) 

Üdvözlettel: 

Unger Gyöngyi  

táborvezető 

email: szilagyine.unger.gyongyi.@jokaipecs.com 

tel.: 20-260-3469 


