
 

Kedves Szülők! 

Amint az Önök számára is ismeretes, 2018. június 25-től (hétfőtől) június 29-ig (péntekig) kerül sor iskolánk 

nyári táborára Balatonfenyvesen. 

Programunk az alábbiak szerint alakul: 

Gyülekezés: 2018. június 25-én (hétfőn) reggel 8.15 és 8.35 között, a vasútállomás várójában. 

Indulás:  névsorolvasást követően, a 8.52-kor induló vonattal. 

Visszaérkezés:  2018. június 29-én (pénteken), a 17.05-kor érkező vonattal, ugyanide.  

Az utazás – mindkét alkalommal – vonattal történik. 

A gyermekek kísérői: 

1. Dunai Rita (06-30-2473-818) 

2. Farkas Eszter 

3. Farkas Rita 

4. Lőrinczné Schvarcz Magdolna 

5. Nagy Anikó (06-20-3577-098) 

6. Péti Zsuzsanna Klára 

7. Teker Éva 

Ízelítő programjainkból: 

 foglalkozás a Helikon Kastélymúzeumban, Keszthelyen 

 látogatás a Tapolcai-tavasbarlanghoz 

 a Balaton-part élővilágának megismerése 

 vitorláshajózás 

 túra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén 

 kirándulás Balatonboglárra 

 a Várhegy kilátó meglátogatása Fonyódon 

 fürdés a Balatonban 

 kézműves tevékenységek 

 sok közösségépítő játék, beszélgetés 

A táborhely saját partszakasszal rendelkezik, de a táborhelyszín közvetlen közelében is több, jól felszerelt 

strand üzemel. 

Az öt nap folyamán a gyermekek teljes ellátásban részesülnek, így csak minimális „kiegészítésre” 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 csak magukkal fagyira, apró édességre, kicsi ajándéktárgyakra! 

Kérném, hogy sok édességet, chipset ne csomagoljanak, mert így a kifizetett finom, házias ételeket nem eszik 

meg! 

Mobiltelefonokra egyáltalán nincs szükség, igazán fontos, halaszthatatlan kérdés esetén hívják bizalommal 

Dunai Rita / Nagy Anikó kolléganőt a fenti telefonszámokon, este 8 és 9 óra között! Szükség esetén Kollégáim 

értesítik Önöket, ezért kérem, hogy az öt nap folyamán legyenek telefonközelben! 

 

Kérem Önöket, hogy kicsi, csak a legszükségesebbeket tartalmazó csomagot készítsenek, amit gyermekük 

egyedül is elbír! 

 

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 a Balatonban, medencében), úszószemüveg 

- Kényelmes, zárt cipő (váltócipőként is) 

- Tusfürdő, fogkefe, fogkrém… 

- Kullancs elleni szer 

- Ragtapasz 

- Papír zsebkendő 

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

beadandó adagolással feliratozva!) 

- Az állandó gyógyszerek, spray-k… (allergia…) – 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: iránytű, zseblámpa 

- Diákigazolvány, TAJ-kártya fénymásolata  

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

- Az 1. napra étkezés 

- Kevés költőpénz (A táborhelyen büfé üzemel.) 

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

reggelén a kísérő pedagógusoknak kell átadni! 

Ami nem szükséges: 

- Mobiltelefon, zenelejátszó 

- Chips, szénsavas üdítő, túl sok romlandó élelmiszer 

- Ékszerek, értékes tárgyak 

 

A táborral kapcsolatos információkat iskolánk honlapján is megtalálják, az „Üzenőfüzetben”. 

 

Együttműködésüket, figyelmüket tisztelettel köszönöm. 

 

Üdvözlettel:         

 

 

 

Csák Lajos igazgató 

 

Székesfehérvár, 2018. június 11. 


