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Kedves Szülők és Gólyák!

Ezúton szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni a közelgő gólyatáborral 
kapcsolatban.

Utazás: Pénteken (IX.13.) az iskolából közösen indulunk Bodajkra különbusszal. A 
csomagját mindenki reggel hozza be az iskolába! Az első három óra meg lesz tartva.
Vasárnap (IX.15.) Zircre és onnan haza szintén autóbusszal utazunk, érkezés 16:00 
és 16:30 között várható az iskolához (kis csúszás lehetséges).

Étkezés: Pénteken az iskolában mindenki kap meleg ebédet, az is, aki nincs be-
fizetve. Vacsorát (szendvicset, innivalót) viszont mindenki hozzon magának! Kérjük, 
hogy a szombati és vasárnapi közös reggelihez az 5.A minden tanulója és a 9.D fiú 
tagjai hozzanak magukkal 2 szál kolbászt, vagy 1 csomag szalámit. Az 5.B tagjaitól  
és a 9.D lányaitól fejenként egy üveg lekvárt, mézet vagy nutellát szeretnénk kérni.

Szállás: Bodajkon, diáktáborban, többágyas házakban.
(Bodajki Falutábor Kft. 8053 Bodajk, Tábor u. 1.)

Hoznivalók: lepedő, hálózsák, vízálló zárt cipő, esőkabát, törölköző, tisztálkodószer-
ek, meleg és sportos ruha, illetve egy olyan öltözet, ami nem baj, ha koszos lesz. 
(póló, nadrág, zokni, váltócipő!)

Mindenkit kérünk, hogy hozzon magának  keretmese jelmezt, amelyet a tábor több 
programján is viselni kell majd! Jelmezötlet a www.szig.hu oldalon található.

Kérjük tájékoztassák gyermeküket, hogy a tábor ideje alatt mobiltelefont használni 
tilos, azt csak hazautazáskor kapcsolhatják be!

Bármilyen gyógyszer használatáról mindenképpen tudnia kell az osztályfőnöknek!

Jó készülődést és élményekben gazdag táborozást kívánunk!
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