Tudnivalók a táborról
Kedves Szülők!
Reméljük, hogy nagyon jól fogják magukat érezni a gyerekek a táborban. Ehhez írok pár
gondolatot, ahogy ígértem, hogy mire lesz szükségük, amíg itt lesznek .
Mivel a tábor ideje alatt sokat leszünk vízen vagy a víz közelében, esetleg az időjárás is ilyen
borongós lesz, szükség lesz egy táskában váltás ruhára.
A táskában legyen: 2 póló, 2 hosszú nadrág, 1 rövidnadrág, 1 pulcsi, fehérnemű, zokni,
gumicsizma, törölköző, napkrém, szúnyog spray, fürdőruha, sapka vagy kalap, esőkabát. Ezt
a táskát hétfőn kellene hozni, és itt maradna egész héten. (Ha valami elhasználódik belőle,
akkor szólunk, hogy pótolni szükséges.) Javasoljuk, hogy minden nap legyen a gyerekeknél
egy kis hátizsák, amiben fontos hogy legyen saját kulacsuk, esetleg kedvenc rágcsájuk, ha
éppen nem azt kívánják, amivel mi készülünk.
Hétfőn hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyát, vagy a másolatát. Ha valaki valamilyen
gyógyszert szed azt is hozza magával.
Fizetés a tábor első napján a helyszínen készpénzben,vagy az egyesület számlaszámára
utalva(Rómaifürdő Telep Környezetvédő Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület
11102209-18040551-36000001). Egyesületünk nyugtát állít ki az összegről.
Címünk: 1031.Bp.Nánási út 53 vagy Római part 29.
Napirendünk a következő lesz ( időjárás miatt változhat):
Hétfő,Kedd,Csütörtök
Érkezés reggel 7:45-9:00 (gyerekek reggelizve érkezzenek!), utána délelőtti program 9:0012:15-ig közben tízórai/gyümölcs. Ebédelünk a Platán étteremben 12:30-13:30. Ebéd után
egy kis pihenő. Délutáni program 14:00-16:30-ig közben uzsonna. Táborzárás 17:00 órakor.
A héten 2 napon megyünk el külsős programra .Amit az időjárás függvényében döntünk el
hogy melyik nap hova megyünk. Általában Szerdán kirándulunk,vagy lovaglás vagy mindkettő
egyben . Ilyenkor hidegcsomagot készíttetünk és azt ebédeljük.(rántott húsos szendvics
,palacsintával vagy valami hasonló).
Pénteken meg busszal ,utánfutóval ,hajókkal felmegyünk Szentendrére és onnét evezünk le
kényelmesen a Római partig. Közben megállunk a Lupa sziget fölött egy gyönyörű szép
nyugodt,tiszta sóderos partszakaszon. Ahol egy bográcsos paprikás krumplit készítünk.
Közben vízi csatázunk és belekóstolunk a kenutúrázás szépségébe.
Visszaérkezés várhatóan 16.00 körül.
Utána hajók,mentőmellények elpakolása,kitakarítása.
Ha bármi kérdés felmerülne írjanak vagy hívjanak nyugodtan!
Rátkainé Kállay Johanna kallayhanni@gmail.com, 30/3021714

