Kedve s Kirá lyi tá borozó!
Örömmel értesítünk, hogy felvételt nyertél a fadd-dombori Kalandok és
rejtélyek táborunkba!
Július 15 – 20-ig izgalmas programok és mókás társaság között töltheted el
ezt a fantasztikus hetet! Ne felejtsd otthon a jókedvedet és a kalandvágyadat.
További tudnivalók végett, szüleid tanulmányozására javasolt az alábbi levél!

Kedves Szülők!
Örömmel fogadtuk gyermeke(ik) tábori jelentkezését, és nagy izgalommal készülünk minden
gyermek fogadására.
Jelenleg körülbelül 120 fő tervezi, hogy együtt tölti velünk ezt a nagyszerűnek ígérkező hetet.
(Ebből 30 fő felnőtt). A táborvezetéssel tele vagyunk meggyőződéssel, hogy az Úr jár előttünk mindenben!
Isten már nagyszerűen gondoskodott jó néhány dologról, amiért nagyon hálásak vagyunk, de
továbbra is szívesen veszünk minden irányú támogatást. Minél több adomány, érkezik a tábor részére, annál
inkább tudjuk a gyermekek érdeklődésének megfelelően megvalósítani a programjainkat, és tudunk
rászoruló családokat támogatni. Elfogadunk nem csak pénzbeli adományokat, hanem tárgyi felajánlásokat is.
A tárgyi szükségeinkről lásd az adományozó listát! Örömmel vennénk, ha az adományokkal kapcsolatban
képviselni tudnád a tábor ügyét a gyülekezetedben, munkahelyeden, vagy egyéb kapcsolataidban. Hiszen ez
most már egy közös érdek, és közös lesz a gyümölcse is!
A táborhelyre utazást mindenki maga oldja meg. Fadd-Domborit autóval legkönnyebben a 6-os
főúton, vagy az M6-os autópályán lehet megközelíteni. A hely neve: Ifjúsági Tábor, Fadd-Dombori, (Duna sor
1.) A navigációs rendszer kicsit félrevezet. Érdemes a település szélén, a töltésen futó úton végig menni a falu
végéig, ahol bal-oldalon, nem sokkal a víztorony után lesz a tábor.
A busszal érkezőkért Tolnáig ki tudunk menni, előzetes egyeztetéssel. Ebben az esetben a Népliget
Autóbusz Pályaudvarról 7.20 –kor induló buszt javasoljuk.
10.30 és 12.00 óra között a táborba kell érni, hogy legyen elég idő az elhelyezkedésre, regisztrálásra,
és a gyerekek se maradjanak le a fogadó érdekességekről! 10.30 előtt nem tudjuk a gyerekeket fogadni! Az
első közös program 13.00-kor kezdődik. Az első étkezés hétfőn az ebéd, amúgy napi 4-szeri étkezést
biztosítunk.
A tábor zárása már pénteken késő este lesz, tehát szombaton kényelmesen tudunk csomagolni, és
haza indulni. Az nap még reggelit kapnak a gyerekek.
Minden 18 év alattinak kötelező egy 3 napnál nem régebbi szülői egészségügyi igazolást hoznia
arról, hogy gyermekük egészséges. Ehhez mellékelek egy nyomtatványt, amit a helyszíni befizetéskor kérünk
leadni. Ha bármilyen gyógyszert szed gyermekük, azt kérjük ezen a nyomtatványon feltüntetni, és az első nap
szóban is jelezni a tábori regisztrációnál! A nyilatkozaton az is szerepel, hogy ki jön majd a gyermekért a tábor
végén.
Speciális étkezési igényt kérem jelezni e-mailben az erna@re-generacio.hu címen 07.08-ig, és
érkezéskor a regisztrációnál is.
A tábori előleg után fennmaradó összeget a helyszínen kell kifizetni, első nap 12.30-ig!
Amint már jeleztük, a gyermekek szállása faházakban van. Fontos, hogy hozzanak magukkal ágynemű
huzatot!
Szeretnénk minden szülőt arra kérni, hogy csak az esti órákban keressék telefonon a gyermekeiket,
mert minden hívás megzavarja a programunkat, és kizökkenti a gyermekeket a tábori folyamatokból.
Minden nap 18. 00- 19. 00-ig, vagy 21.00-22.00 –ig lesz a gyermekük elérésére lehetőség. Ha bármi
probléma adódna, úgy is jelentkezünk! Előre is köszönöm az együttműködést!

A tábor ideje alatt Prekopa Istvánt a 70/4590710-es számon lehet elérni, amennyiben szükséges.

Az alábbiakban mellékelek egy listát, ami segít, hogy semmi ne maradjon otthon!
Ruházat:
Fehérneműk
Rövidnadrágok
Szabadidőnadrágok
Pólók
Pulóverek
Pizsama
Esőkabát,
Zárt, vízálló cipő
Papucs, szandál
Fürdőruha

Szállás:
Ágynemű huzat

Tisztákodás:
Nylon a szennyesnek, és szemetesnek
Fogkefe, fogkrém
Szappan
Törölköző
Zsebkendő
Fésű, lányoknak hajba valók
Desodor
Egyéb:
Biblia
Írószer
Sportszerek
Zsebpénz (max. 5000 ft javasolt), pénztárca
Szúnyog, kullancs elleni szer, naptej
Egészségügyi igazolás

A táborban telefonért, más hasonló értékért nem tudunk felelősséget vállalni!

Lehetőség van arra is, hogy a szülők a tábor területén tartózkodjanak. Amennyiben ez étkezést vagy
szállást is jelent, előre kérnénk jelezni! Mindezért napidíjat számolunk.

Táborvezető munkatársaimmal együtt már nagy izgalommal várjuk közös élményeinket!
Prekopa Erna

