Fontos tudnivalók a Balatonakali táborral kapcsolatban
Táboroztató pedagógusok: Szászné Gróf Gabriella, Fehér Dániel, Imre Petra, Janicsek
Ildikó.
Felnőtt kísérők: Szász Barbara, Balogh Dávid.
Indulás: 2019.08.04-én, vasárnap az iskola elől 9.00-kor. A buszokra a hátsó kapunál fogunk
felszállni, kérem, hogy a parkolásnál úgy álljanak, hogy a buszokat ne akadályozzák!
Vasárnap csak vacsorát kapunk, elegendő mennyiségű ételt és sok – sok folyadékot
pakoljanak az útra egy hátizsákba. Akinek rosszul bírja a gyermeke az utazást, adjon
gyógyszert, csomagoljon zacskót és szóljon felszállás előtt nekünk!
Gyülekezés: 8.15 - 8.45-ig. Kérjük ekkor leadni a kitöltött adatlapot és az egészségügyi
nyilatkozatot (aznapi dátummal!) TAJ-kártya másolatot és Diákigazolvány másolatot.
A gyerekeknek adott összes gyógyszert beszedjük a táborba érkezéskor, kérjük névvel és
adagolási útmutatóval egy zacskóban küldjék! Bármilyen egészségügyi problémájuk van,
csak a mi felügyeletünkkel vehetnek be gyógyszert!
A költőpénzt a kisebbektől (3-5. osztály) kötelezően beszedjük, nagyobbaknál opció. Kérem,
hogy napokra lebontva, névvel és összeggel ellátott borítékban küldjék!
A táborozáshoz szükséges ruházat (hideg és meleg idő, eső, sportolás, strandolás,
zuhanyozás…) mellett fontos, hogy legyen náluk sapka, naptej, esőkabát, hátizsák, kulacs.
Mobiltelefont, töltőt, hangszórót, egyéb eszközöket csak saját felelősségükre hozzanak,
használatukat szabályozni fogjuk!
Jó, ha van náluk: elemlámpa, könyv, esetleg társas játék (főleg rossz idő esetén használják).
Hazautazás: 2019.08.11-én, vasárnap ebéd után, kb. 13.00-kor indulunk. A buszról majd
értesítik a gyerekek Önöket a várható érkezési időpontról. Akit a táborból szeretnének elvinni,
legkésőbb 13.00-ig érjenek oda érte, mert nem hagyhatom hátra, amikor indulunk a busszal.
Az iskola előtt a buszra várakozásnál a szülők parkoló autói szintén ne akadályozzák a busz
bekanyarodását!
Fontos kérés: ha telefonon értesíti Önöket gyermekük bármilyen problémájáról (akár
egészségügyi problémája, akár társakkal való konfliktusa, akár lelki baja a család hiánya
miatt…), kérjék meg, hogy szóljanak nekünk, mert mindenben segítünk, ha tudunk róla. Önök
is nyugodtan hívhatnak!
Ha bármilyen kérdésük van, a janicsek.ildiko@bartokiskola.hu email címre írjanak. A
táborban ezen kívül elérhetnek a 0620/3521742-es telefonszámon.
Janicsek Ildikó

