Tisztelt Szülők! (Kérjük, nagyon figyelmesen olvassák!)
Iskolánk az idei tanévben második alkalommal csatlakozik az 5-8. évfolyamosok számára – az Országos Erdészeti Egyesület
szervezésében – meghirdetett nyári erdei vándortábor mozgalomhoz. Iskolánkból egyelőre biztosan 3 pedagógus (Fekete
Éva, Jéri Szilvia és Kovács Pál) vállalta, hogy iskolánk felső tagozatos tanulói számára 2019 nyarán vándortábort vezetnek.
Megjegyzés: elképzelhető 4. felnőtt kísérő csatlakozása is, de a jelenlegi helyzetben a jelentkezési lapok beérkezésének
sorrendjében az első 30 fő jelentkezését tudjuk biztosan elfogadni, a 31. jelentkezőtől a többiek várólistára kerülnek!
Megtörtént a vándortábor számára a helyszín és az időpont foglalása, ezek szerint:
Vándortábor lefoglalt helyszíne: Börzsöny
Vándortábor lefoglalt időpontja: 2019. július 15-július 21-ig (hétfő-vasárnap)
Vándortábor útvonala 4 táborhellyel: Diósjenő (1)-Pénzásás (1)-Kútberek (2)-Bernecebaráti (2)
Részvételi díj: 25.000 Ft/fő/hét + utazási költségre és közös költségre 3000 Ft/fő (Összesen 28.000 Ft/fő/hét)
Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a részvételi díj (25.000 Ft)?








Szállás 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban (sátor fekhellyel, közösségi és
étkező helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC);
A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján ebédig napi háromszori étkezés, amiből egy meleg étkezés;
o Kulacs a vízvételhez, így csökken a felhasznált PET-palackok száma;
o Napi hideg élelemhez az egész út alatt használható elemózsiás zsák;
Egészségügyi ügyelet;
Információs anyag a túraútvonalról és a programokról, vándortábori egyenpóló biztosítása;
Garantált (a résztvevők számára ingyenes) szabadidős programok (strand, kézműves programok, kisvasút,
túrakerékpár bérlés, múzeumi belépők);
Igény szerint csomagok szállítása a táborhelyek között

A jelentkezés után, azoktól, akik az első 30 fő jelentkező közé bekerültek, február 11-12-re (a fizetések megérkezésének
utánra) megerősítendő 6000 Ft/fő előleg befizetését kérjük. (Megjegyzés1: a várólistára jelentkezőktől egyelőre nem
kérünk előleget! Megjegyzés2: az intézményi jelentkezés megerősítéséhez 150.000 Ft előleget kell befizetnünk)
Kérjük, hogy gyermeke jelentkezését az alábbi jelentkezési lapon tegye meg, és sürgősen juttassa azt vissza a tábort
szervezők közül Kovács Pál igazgató-helyettesnek vagy Dobos Zsuzsa iskolatitkárnak. Mivel a táborozási létszám
korlátozott, ezért szükség esetén a jelentkezések beérkezési sorrendje számíthat…
Az előleg befizetése az iskolatitkároknál (de. Zsuzsa néni, du. Ibolya néni) történhet majd. Az előleg befizetésének ideje:
2019. február 11-12. (hétfő-kedd) 7.30-16.15 óra között.
A jelentkezők szülei számára 2019. márciusban szülői értekezletet tartunk majd.
Kérjük, hogy a gyalogos vándortáborról és Börzsöny útvonal részleteiről tájékozódjon a www.erdeivandor.hu címen!
__________________________________________________________________________________________________
Jelentkezési lap és nyilatkozat
Gyerek neve: ……………………………………………………………………………………………………….……., és osztálya: …………………………………
Gyermek pólómérete az OEE által adott vándortábori egyenpólóhoz (XS, S, M, L, XL): ……………………………
Alulírott gondviselő jelentkeztetem gyermekemet a Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola által szervezett
2019. július 15-től 2019. július 21-ig tartó Börzsöny erdei vándortáborra. Amennyiben gyermekem bekerül a csoportba,
az előleg és a költségek megfizetését vállalom.
Budapest, ……………………………………………………….
Gondviselő neve nyomtatott betűkkel és aláírása: …………………………………………………………………………………………………………….
Beérkezési sorszám (Intézmény tölti ki):

