
Tájékoztató 

Gyülekező július 18-án reggel 6.00-kor az Ady Endre utcai parkolóban. Indulás 6.30-kor. 

Hétfőn a megérkezést követően kapunk ebédet. 

Tervezett hazaindulás szombaton reggeli után kb. 10 órakor. 

A tábor helye a Balatonalmádiban lévő Ciszterci Rekreációs Központban van – https://crk.hu/. 

A diákok légkondicionált hat ágyas zuhanyzóval, wc-vel ellátott szobákban lesznek elhelyezve. 

A tábor ára 49000 Ft, melyből 20000 Ft az előleg, melyet a gazdasági irodába kell befizetni 

2022. április 25-ig. 

A sportiskolai képzésben tanuló diákok további kedvezményekben részesülnek, de a 

sportprogramok számukra kötelezőek. 

A tábor ára tartalmazza: az összes útiköltséget (autóbusz, hajó, vonat), napi háromszori 

étkezést, a szállás és a strandbelépő árát. A fakultatív programok árát nem tartalmazzák. 

Nasit lehet hozni, de tanári felügyelet mellett biztosítjuk a vásárlási lehetőséget.  

A táborvezető elérhetősége: 06303593726 

Felszerelési lista 

Lehetőleg sporttáskába pakoljanak a gyerekek, mert a bőrönd nem fog elférni az ágyak alatt. 

- kényelmes, nyárias ruházat, de számítani kell rossz időre is! 

- esőkabát 

- napvédő (naptej, leégés utáni krém, sapka!) 

- papucs, szandál, nyári lábbeli, kiránduláshoz megfelelő cipő 

- törölköző (1 strandra, 1 fürdőszobai) 

- személyes gyógyszerek 

- szúnyog-, kullancsriasztó 

- személyes iratok: diákigazolvány, TB kártya fénymásolata, személyi igazolvány, védettségi 

kártya, ha van. 

- szülői nyilatkozat (lásd 2. oldal) 

- Költőpénz: a tábor ára tartalmazza a napi három étkezést, az összes útiköltség árát és a 

strandbelépőket. Az ezen felüli fakultatív programok árát és az egyéni szükségleteket 

figyelembe véve hozzanak a gyerekek költőpénzt! 

A tábor ideje alatt a gyerekek értéktárgyaiért felelősséget nem vállalunk! 

  

https://crk.hu/


EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

A Nyilatkozatot kérjük NYOMTATOTT BETŰKKEL kitölteni. 

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított 

nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a 

táborozás megkezdése előtt. A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a 

tábort szervezőnek vagy a táborvezetőnek. 

Tábor neve és ideje:..Balatonalmádi iskolai tábor 2022. július 18-23 

Gyermek neve: ………………………………………………………. 

Gyermek születési helye, ideje: ……………………………………… 

Gyermek lakcíme: ……………………………………………………. 

TAJ száma: …………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………. 

Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás, 

hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, váladékozó 

szembetegség, gennyes fül-és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes. 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ……………………………………….  

lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: ……………………………………………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………………………… 

Gyermekére vonatkozóan a megfelelő választ húzza alá, ’van’ válasz esetén, adja meg a 

konkrét adatot is: 

Gyógyszerallergia: nincs......................van: ................................................................................ 

Ételallergia: nincs: ...............................van: ................................................................................. 

Környezeti tényezőkre allergia: nincs: ..........van: ...................................................................... 

Egyéb fontos információ a gyermek egészségi állapotáról, szokásairól:...................................... 

....................................................................................................................................................... 

A tábor ideje alatt az iskola házirendje érvényben van. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a közösségi programokat, ill. 

társai testi épségét többszöri figyelmeztetés ellenére is veszélyezteti, és a házirendet 

súlyosan megsérti, a táborból kizárható. A gyermekem által okozott anyagi károkat 

megtérítem és a gyermeket hazaszállítom. 

Dátum: …………………. 

                                                          Szülő aláírása: ................................................. 

 


