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Kedves leendő „Gárdonyis Diák”!
Örülünk, hogy felvételt nyertél iskolánkba!
Sok szeretettel meghívunk egy tanévkezdés előtti táborozásra, melyet 2022. augusztus 17-19.
között szeretnénk megrendezni. A találkozót a Szent Bernát templom előtt 2022. augusztus 17-én,
kedden 10 órára tervezzük.
A jelentkezési határidő: a beiratkozás napja (a beiratkozás időpontjait a honlapon
olvashatod majd www.gardonyi-eger.hu). A jelentkezési lap Google űrlap formájában érhető el az
iskola honlapján és facebook oldalán. Kérünk Benneteket, hogy a jelentkezési lapot eddig az időpontig
töltsétek ki!
A táborban szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy megismerkedjetek egymással, leendő
osztályfőnökötökkel, az iskola értékrendjével és programjaival.
A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva mindenképp ajánljuk a részvételt, mert a jó hangulat
garantált, és egy életre szóló élménnyel lehettek gazdagabbak. A szállás helyszíne Eger, iskolánk
kollégiuma. Az előző évek gólyatáboraiban készült fényképeket az iskola honlapján megtalálhatjátok.
A tábor során változatos, színes programokkal szeretnénk emlékezetessé varázsolni Nektek ezt a pár
napot.
Fontos, hogy jelezd a jelentkezési lapon, hogy van-e valamilyen étel- vagy más allergiád, mert
az ételeket ennek megfelelően rendeljük meg. A részletes programot és tájékoztatást a megadott e-mail
címedre fogjuk küldeni.
A tábor díja 13.500 Ft/fő, melyet a beiratkozás napján a B13-as teremben fizethetsz be.
Jelentkezni itt tudsz:

https://forms.gle/3UF4GM8soSv9eRiz9
A részvételi díj tartalmazza a szállást két éjszakára, napi háromszori étkezést, a pólót, a belépőjegyeket
és a programköltséget.
Ha bármilyen kérdésed van Neked vagy Szüleidnek a táborral kapcsolatban, szívesen állunk
rendelkezésedre, e-mail-ben: titkarsag@gardonyi-eger.hu, telefonon: Barta Kornélia DÖK patronáló
+36 30 276 11 21, titkárság 36/511-241.
Reméljük, hogy a nyár végén találkozunk a gólyatáborban!

Berta Zoé
DÖK elnök

