VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM
1122 Budapest, Városmajor u. 71. Tel.: 214-1554
S z á nt ó d i s z a k m a i t á b o r
2019

INFORMÁCIÓK
Időpont:

2019. július 26 - augusztus 1.

Helyszín:

a Budapest XII. kerületi Hegyvidék Önkormányzat üdülőtelepe
8622 Szántód, Móricz Zsigmond utca 50-52.

Szállás:

10 ágyas faházakban; emeletes ágyakon (ágyneműhuzatot hozni kell!)

Szervezés:

a tábort – a Kálmán Gyula Alapítvány segítségével – a Városmajori Gimnázium tanárai szervezik és bonyolítják
le.
A tábor vezetője Ipach Marcell lesz.

Résztvevők:

a gimnázium (tanulói jogviszonnyal rendelkező) tanulói

A tábor költsége: 33.000 Ft/fő
Ez az összeg tartalmaz minden kiadást (utazás, szállás, napi háromszori étkezés, tábori programok, tábor póló)
Indokolt esetben az alapítványtól kedvezményes részvételi díj kérelmezhető. Amennyiben extra utazási kedvezménnyel kíván utazni a tanuló (és ezt előzetesen – a jelentkezési lapon – jelezte), akkor a befizetendő összeget
természetesen csökkentjük; ebben az esetben viszont a jegyét magának kell intéznie.
Jelentkezés:

Jelentkezni a (szülő és a foglalkozást vezető tanár által aláírt) jelentkezési lap titkárságon történő leadásával és a
részvételi díj átutalásával lehet.
A jelentkezési határidő: 2019. június 18. (kedd).
A jelentkezést a foglalkozást vezető tanárnak nem kell automatikusan elfogadnia, valamint a tábor vezetője
és/vagy a kuratórium elnöke elutasíthatja.
A tábor befogadóképessége 100 fő. Túljelentkezés esetén a jelentkezés sorrendje, illetve az adott foglalkozásra
jelentkezők száma alapján fogadjuk a jelentkezéseket.

Program:

Napi kétszer másfél órás ún. szakmai foglalkozás, valamint nyári, tábori, szabadidős programok (pl. fürdés a
tábor saját stégjéről (tanári felügyelettel), sportolási lehetőségek, filmnézés, kirándulás, közösségi játékok stb.)

A meghirdetett foglalkozások (a jelentkezés függvényében indulnak):
 Bokor Judit - Odakint vízpart, napfény - idebent hűvös félhomály, kényelmes fotelek, komoly filmek, kényes
témák (16+)
 Dobrosi - Jelinek Piroska - Mesék a szerelemről - közös műélvezet, eszmecsere és barkácsolás
 Farkas Attila - Próbáld ki maga(i)d! Színjátékos gyakorlatok, improvizációs játékok, ön- és társismeret, kötetlen
együttgondolkodás és egy kicsi színház.
 Haász Gabriella - Kreatív írás
 Hodula Andrea és Halmy Réka - Chemtrail-trailer (társasjátékoktól a versenyfeladatokig)
 Ipach Marcell – sport
 Nagy Bence - Környezetvédelmi vizsgálódások, avagy éghajlatváltozástól a Balaton Tagadásig
Hozni kell:

diákigazolvány,TB kártya, szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról, saját gyógyszerek, fürdőruha,
esőkabát, váltócipő, foglalkozáshoz szükséges felszerelés.

Akik sportra jelentkeznek, a foglalkozások helyszínét kerékpárral fogják megközelíteni, így nekik hozniuk kell (működőképes)
kerékpárt is. A kerékpárra a kiegészítő MÁV jegyet csak előzetes egyeztetés után (tehát automatikusan NEM!)
vásároljuk meg. (A jelentkezési lapon ezt jelölni kell!)
Az indulással kapcsolatos további tájékoztatás és egyéb információ az iskola honlapján fog szerepelni!

VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM
1122 Budapest, Városmajor u. 71. Tel.: 214-1554
S z á nt ó d i s z a k m a i t á b o r

JELENTKEZÉSI LAP
név: .......................................................................

(jelenlegi) osztály: ........................

a foglalkozás neve: ................................................

a tanár aláírása: .........................................

póló mérete: ..........................................................
A részvétel alapvető szabályai:
Az egyénileg történő érkezésre/elutazásra csak előzetes (írásbeli) szülői kérelem mellett ad engedélyt a táborvezető. A
táborban az iskolai és a tábori házirend érvényes.
A tábori körülmények miatt, kérjük, hogy a tanulók nagy értékű tárgyakat ne hozzanak magukkal; az eltűnt tárgyakért
felelősséget nem tudunk vállalni!
A tábor területének engedély nélküli elhagyása, alkoholfogyasztás, dohányzás vagy egyéb tiltott szer használata esetén a
tanulót a táborvezető hazaküldheti a táborból. Ebben az esetben a szülő köteles gondoskodni a tanuló hazajutásáról!
(a tanulóval kapcsolatos) probléma esetén értesítendő személy
telefonszáma: ...........................................

neve: .....................................................................
Szülői nyilatkozat

Alulírott …………………………………………………......... (szülő) tudomásul veszem és elfogadom gyermekem
Szántódi szakmai táborban való részvételével kapcsolatos feltételeket.
Gyermekemnek


rendkívüli utazási kedvezménye?

nincs

van



odaúton vonattal csoporttal utazik:

nem

igen



odaúton biciklit vonattal hoz:

nem

igen



visszaúton vonattal csoporttal utazik:

nem

igen



visszaúton biciklit vonattal hoz:

nem

igen



kell-e rendszeresen gyógyszert szednie?

nem

igen (mit: …………………………..)



allergiás-e valamire?

nem

igen (mire: …………………………..)



élelmiszerérzékenysége?

nincs

van

(a jegyét maga intézi)

(mire: …………………………..)

A foglalkozások között/után, 7 és 20 óra között, a táborvezető/foglalkozást tartó tanár tudtával és engedélyével,
de közvetlen tanári felügyelet nélkül
 szabad-e elhagynia a tábort?
nem
igen
Dátum: 2019. ………………

…………………………
szülő aláírása

Utalási adatok:
Kálmán Gyula Alapítvány - 11600006-00000000-61552609
Közleményben kérjük tüntessék fel a diák nevét és jelenlegi osztályát.

