Kedves Szülők és Táborozók!
Január 21-én kezdődik a 7. s – 12. évfolyamok 2018. évi sítábora. A tábort a Tátralomnic síterep közelébe (Stara
Lesna) szervezzük. A síterep kiváló infrastruktúrával rendelkezik, 6 és 8 személyes felvonókkal szállítják a síelőket a
hegyre. Kék és piros pályákon síelhetünk.
Az idén is arra kérünk benneteket, hogy tudásszinteteknek megfelelő felszerelést hozzatok magatokkal. Csak
biztonságos állapotban lévő felszereléssel (élezett sílécek, illetve snowboard, biztonságosan beállított kötések)
jöjjetek a táborba. A bukósisak használata kötelező (az iskola 15 db sisakkal rendelkezik), a síszemüveg viselete
ajánlott.
Minden resztvevő számára a síelési napokra biztosítást kötünk. Hozzátok magatokkal az európai biztosítást
igazoló kártyát (E111) is. FONTOS: egyénileg megkötött biztosítást jelezzék csütörtökig a +36/30 327 9703
telefonszámon.
Január 21-én, vasárnap 12.30 órakor gyülekezünk az iskolai konyha előtt. FONTOS: kérjük a szülőket, hogy 12.30
óra előtt autóval ne jöjjenek be az iskola kapuján. Indulás 13 órakor.
Mindenki hozzon magával italt és élelemet az útra. Megérkezésünk várható időpontja 17.00 óra. A szálláson meleg
vacsorával várnak bennünket.
A hazaérkezést Miskolcra január 26-án, pénteken 21.00 órára tervezzük. A kollégista diákoknak biztosítjuk a
kollégiumi szállást péntek éjszakára.
A TERVEZETT PROGRAM
 Az étkezések közösek, az ebéd kivételével a szállás éttermében biztosítjuk az ellátást. A reggeli svédasztalos! Az ebédet
szendvicsekből biztosítjuk, amit a reggeli után közösen készítünk el.
 Azt szeretnék, ha esténként az általatok javasolt, általatok szervezett közösségi játékok, szórakozási lehetőségek is helyet
kapnának a tábor programjában. Kérjük, hogy mindazok, akik szívesen vállalnak ilyen vezetői feladatot, tegyék bátran,
készüljenek fel.
 Lehetőség lesz szaunára (5Euró/fő), illetve sószobai pihenésre.
 Lesz egy tábori szentmise is, illetve minden este alkalmat teremtünk arra, hogy imával zárjuk a napot.
 Kérjük, hogy a programokra mindenki pontosan jelenjen meg. Különösen kérjük, hogy a reggeli kezdő és a délutáni
befejező időpontokat tartsátok be. A táborban a programok rendje, illetve a napirend olvasható lesz a faliújságokon.
 Figyelmet fogunk szentelni a tudásszinteknek megfelelő oktatásra, ezért a délelőtti időszakra csoportokba osztunk be
mindenkit. A csoportok összetétele naponta változhat a hatékonyabb haladás érdekében.
A nagy létszámú csoport azzal is jár, hogy minden lassabban zajlik. Legyetek türelmesek, és figyeljetek egymás szükségleteire
is. A felmerülő gondokkal pedig forduljatok bátran a vezetőkhöz.

MI LEGYEN A HÁTIZSÁKBAN?
Síeléshez ruházat
Síkabát, pulóverek, síkesztyű, jezsus bandanna
Sízokni (javasolt 2 pár)
A sínadrág alá ajánlott egy harisnya!
Egészségügyi csomag
Szappan / tusfürdő/, sampon, fogkefe és fogkrém, fésű, stb.
Törölköző, papír zsebkendő, WC papír (1-2 guriga).
Sportkrém, saját gyógyszer (erről a kísérőket tájékoztatni kell!)

Sífelszerelés
Síléc és síbot
Síbakancs
Bukósisak (kötelező!) és síszemüveg
Egyéb ruházat és agynemű
Pizsama, zokni (kb. 10 pár)
Fehérnemű minden napra

Váltónadrág, váltópulóver, fürdőruha, fürdő papucs,
váltócipő.
Élelmiszerek: Első napra szendvicsek (este lesz meleg vacsora!) Hozzál magaddal egy egyedileg megjelölt 0,5 L termoszt teának.
Javasolt zsebpénz: 0-20 EURO. A táborban fedezzük a szükséges költségeket: élelem (csokoládé, keksz, nápolyi, gyümölcs, stb.)
bérlet, utazás. Nem indokolt a költekezés, és arra is tekintettel kell lennie mindenkinek, hogy ne alakuljon ki költekezési
feszültség a közösségben. (Rongálás esetén meg kell téríteni a kárt!)
Mobiltelefon és más ITK eszköz: egyéni felelősség!
Személyazonosító dokumentumok: Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány. Mindenki köteles azonosító igazolványát
magánál tartani a sípályákon is!
Elérhetőségek:
A hátizsák 20 kg-nál ne legyen súlyosabb.
+36/30 206 0889 Velkey Éva
+36/30 327 9703 Velkey B.
+36/30 248 6413 Holczinger F.
Üdvözlettel:
Miskolc, 2018-01-13.
A szervező tanárok
Köszönettel fogadunk gyümölcs, illetve édesség adományokat, amivel még tovább erősíthetjük az étrendünket.
Arckrém/leégés védő, Szőlőzsír

