Tábori tudnivalók

Kedves Szülők és Gyerekek!
Hamarosan indul a napközis Erzsébet-tábor. Ahhoz, hogy az együtt töltött idő zökkenőmentes
legyen, és csak a játékra és a programokra tudjunk koncentrálni, szeretnénk megosztani néhány
információt:
- A tábor reggel 8 órától délután 16 óráig tart.
- Minden nap napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk a
táborozóknak.
- A táborban változatos programok, tevékenységek várnak a gyerekekre, így fontos a
kényelmes öltözet és a megfelelő lábbeli! Több alkalommal is gyalogolunk, túrázunk, ezért
javasolt az ennek megfelelő cipő viselete. A kötélpályára csak olyan stabil lábbelivel mehet fel
a gyermek, amiből nem csúszik ki a lába! A kiszámíthatatlan időjárás miatt legyen a
gyerekeknél pulóver, esőkabát, nyári sapka, naptej! Egyes programok esetén javasolt a
szúnyog- és kullancsriasztó használata.
- Kérjük, hogy a gyerekek minden reggel hozzanak magukkal egy kis hátizsákot, legyen benne
kulacs vagy üveg, amiben tudnak innivalót tenni, ha elmegyünk a táborból.
- A nagyobb értékeket (telefont, ékszert) javasoljuk otthon hagyni, mert a hozott tárgyakért
felelősséget nem tudunk vállalni! A mobiltelefon vagy más játék használata a tábor alatt nem
engedélyezett.
- Különösen fontos, hogy a táborvezető tudjon az esetleges allergiákról, betegségekről,
rendszeresen szedett gyógyszerekről. Feltétlenül említsék meg azt is, ha gyermekük
ételérzékenység miatt valamilyen ételt nem ehet!
- A tábor ideje alatt a járványügyi megelőző szabályok betartása kötelező a táborozásban
résztvevők egészségének megőrzése és védelme érdekében (kézfertőtlenítés, maszk használata
az épületen belül).
- A tábor alatt pedagógusok és önkéntes diákok felügyelnek a gyerekekre. Bármilyen kérdés,
kérés esetén az elérhetőségünk: Horváth Zsuzsa – 06205227779

A táborok programjai:

I. turnus 2021. 06. 21. – 2021. 06. 25.

•
•
•

hétfő
Reggeli torna
csapatépítő,
közösségépítő
játékok
környezetvédelemmel
kapcsolatos
játékok,
foglalkozások

•
•
•
•

kedd
Reggeli torna
látogatás a
Mosolyvár
Lovasközpontba
ugrálóvár
egészséges
táplálkozással,
életmóddal
kapcsolatos
játékok

•
•

szerda
Reggeli torna •
gyalogtúra a
•
fehérvárcsurgói
víztározóhoz, •
fagyizás

csütörtök
Reggeli torna
kézműves
foglalkozások
biztosított,
felügyelt
kötélpálya a
kastélyparkban

•
•
•
•

péntek
Reggeli torna
táborzáró emlék
készítése
interaktív zenés
előadás
búcsúbuli

II. turnus 2021. 06. 28. – 2021. 07. 02.

•
•
•

hétfő
Reggeli torna
csapatépítő,
közösségépítő
játékok
játékos
foglalkozások a
hulladékmentes
háztartásról, a
maradékmentes
étkezésről

•
•
•

kedd
Reggeli torna
gyalogtúra
Mohára
kézműves
foglalkozások
Mohán

•
•

•
•

szerda
Reggeli torna
kerékpáros,
rolleres és
gyaloglós
kresz-játékok
kastély-rejtély
nyomozós
játék
fagyizás

•
•
•

csütörtök
Reggeli torna
kutyaiskolabemutató
interaktív
harcművészeti
bemutató
(szamurájok)

•
•
•
•
•

péntek
Reggeli torna
kerekesszékes
foglalkozás,
játékok
zenei koncert
ugrálóvár
búcsúbuli

