
 

Kedves Szülők! 

Amint az Önök számára is ismeretes, 2019. június 24-től (hétfőtől) június 28-ig (péntekig) kerül sor iskolánk 

nyári táborára Cegléden. 

Programunk az alábbiak szerint alakul: 

Gyülekezés: 2019. június 24-én (hétfőn) reggel 7.40 és 8.00 között, a vasútállomás melletti murvás 

parkolóban. 

Indulás:  A nagy csomagok autóba pakolását és a névsorolvasást követően, a 8.18-kor induló vonattal. 

Visszaérkezés:  2019. június 28-án (pénteken), a 17.40-kor érkező vonattal, ugyanide. 

Az utazás – mindkét alkalommal – vonattal, Kőbánya-Kispesten történő átszállással történik. 

A gyermekek kísérői: 

1. Dunai Rita (06-30-247-3818) 

2. Farkas Eszter (06-30-512-7448) 

3. Farkas Rita (06-20-344-5882) 

4. Lőrinczné Schvarcz Magdolna (06-70-527-7686) 

5. Nagy Anikó (06-20-357-7098) 

6. Péti Zsuzsanna Klára (06-20-417-9877) 

7. Teker Éva (20-580-9935) 

Ízelítő programjainkból: 

 kalandpark 

 Tanyaprogram (állatok és tevékenységek a 

tanyán) 

 lovaskocsikázás 

 Öko tanösvény 

 természetismereti tanösvény 

 rókavadászat, számháború 

 fafaragás, nemezelés, egyéb kézműves 

foglalkozások 

 batikolás (Hozzanak hozzá a gyerekek 

fehér pólót!) 

 fürdés a Ceglédi Gyógy- és Strandfürdőben 

 sok közösségépítő játék, beszélgetés 

Az öt nap folyamán a gyermekek teljes ellátásban részesülnek, így csak minimális kiegészítő étkezésre lehet 

szükségük. Az első napon vacsorával kezdődik az ellátásuk, pénteken pedig az ebédet követően fogunk 

hazautazni. Így kérem, hogy a hétfői napra – vacsoráig – csomagoljanak gyermekeiknek enni- és innivalót! 

Kevés zsebpénzt hozzanak magukkal fagyira, apró édességre, kicsi ajándéktárgyakra! 

Kérem Önöket, hogy két csomagot készítsenek! Egy kisebb hátizsákba pakolják az első napra szükséges 

felszerelést, enni- és innivalót, a nagyobb csomagba – amelyet szülői segítséggel, autóval fogunk a táborhelyre 

szállítani – pedig a többi szükséges holmit. 

A mobiltelefonokkal, egyéb elektromos eszközökkel kapcsolatos kérésem a következő: ezekre a tárgyakra a 

táborozáshoz nincs szükség. Amennyiben mégis hoz magával ilyet gyermekük, azt saját felelősségre teheti meg. 

A programokon, közösségi elfoglaltságokon ezeket az eszközöket nem használhatják.  

Kérem Önöket, hogy gyermekük zavartalan táborozása, kikapcsolódása érdekében ne hívják őt telefonon! 

Amennyiben elengedhetetlenül szükségesnek érzik a kapcsolattartást, azt kizárólag 18.00 és 19.00 óra között, 

elsősorban írásos formában tegyék!  

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben gyermekük telefonhasználata társai nyugalmát zavarja, illetve 

akadályozza a programok lebonyolítását, gyermeküknek át kell adni az eszközt a felügyeletet ellátó 

pedagógusok valamelyikének. 

A táborozáshoz két nyilatkozat kitöltése szükséges. Mindkettőt e levéllel együtt hazaküldjük. Kérem, hogy 

azokat a táborba indulás reggelén a kísérő pedagógusok valamelyikének szíveskedjenek átadni. 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
8000 Székesfehérvár, Budai út 4.         Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 

www.szentimreiskolaovoda.hu  szentimre.szfvar@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amit hozni kell: 

 

- Kisebb hátizsák kiránduláshoz – ebben legyen bekészítve az első napra szükséges enni- és innivaló, 

felszerelés 

- Kényelmes, réteges öltözék öt napra 

- Kiránduláshoz / hideg időjárás esetére hosszú nadrág, hosszabb zokni 

- Esőkabát 

- Sapka / kendő, naptej 

- Fürdőruha (lehetőség szerint több is), törölköző (2 db – tisztálkodáshoz, strandoláshoz), papucs 

- Karúszó, úszógumi (a fürdőzéshez), úszószemüveg 

- Kényelmes, zárt cipő (váltócipőként is) 

- Fehér póló a batikoláshoz 

- Tusfürdő, fogkefe, fogkrém… 

- Kullancsriasztó szer 

- Ragtapasz 

- Papír zsebkendő 

- Lázcsillapító, amit otthon ilyen esetben kapnak. (A szülők megérkezéséig; a gyerek nevével és a 

beadandó adagolással feliratozva!) 

- Az állandó gyógyszerek – szülői leírás a használatról (egyszeri adag, gyakoriság) / a gyógyszerek a 

gyerek nevével feliratozva  

- Tízóraira, uzsonnára kiegészítő étkezés (müzliszelet, keksz, nápolyi… – ami nem olvad el) 

- 2 db 0,5 l-es műanyag palack / kulacs 

- Ha van: zseblámpa 

- Diákigazolvány, TAJ-kártya fénymásolata  

- Játékok: kártya, kisebb társasjáték, „tipi-topi” gumi stb. 

- Az 1. napra étkezés 

- Kevés költőpénz 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a táborozáshoz törvényileg előírt szülői nyilatkozat szükséges, melyet az 

indulás reggelén a kísérő pedagógusoknak kell átadni! 

Ami nem szükséges: 

- Mobiltelefon, egyéb elektromos eszköz 

- Túl sok romlandó élelmiszer 

- Ékszerek, értékes tárgyak 

 

A táborral kapcsolatos információkat iskolánk honlapján is megtalálják: http://www.szentimreiskolaovoda.hu 

FALIÚJSÁG menüpontban (TÁJÉKOZTATÓ A TÁBORRÓL), illetve az ÜZENETEK menüpont 

136. üzenetében (CEGLÉD, NYÁRI TÁBOR) található hivatkozásokra kattintva. 

 

Együttműködésüket, figyelmüket tisztelettel köszönöm. 

 

Üdvözlettel:         

 

 

 

 

Csák Lajos igazgató 

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. május 27. 

 

http://www.szentimreiskolaovoda.hu/

