Kedves Szülők!
2019. nyarán építkezős táborunk Robin Hood és barátai címmel kerül megrendezésre.
Jelentkezni a Generációk Háza Művelődési Központ honlapján lehet
(www.generaciokhaza.hu/taborok) 2019. március 1-jén 8 órától.
Idén 6. alkalommal rendezzük meg az intézményünk épületét elhagyó, mozgalmas,
barkácsolós tábort.
Helyszín: Marcal város II. az Apor Vilmos Iskola mögötti kiserdő
Időpontok:
1. hét: 2019. június 17-21.
2. hét: 2019. június 24-június 28.
3. hét: 2019. július 1-július 5.
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő.
A díj tartalmazza az ebédet, amit az Apor Iskola éttermében fogyasztunk el, valamint az
uzsonnát. Rendezvényünket a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős mértékben
támogatja, így tudjuk biztosítani a rendkívül kedvező részvételi díjakat!
KIK JELENTKEZHETNEK?
- 7. életévét betöltött, az első iskolai osztályt elvégzett tanulók
- 13 éves korig
- akik szeretnének saját környezetükön kívül is megismerkedni más gyerekekkel és barátokat
szerezni.
FONTOS!
Egy gyermek egy hétre jelentkezhet.
Egy csoportban megpróbálunk 2 fő ismerősnek vagy testvérnek helyet biztosítani. Ezt a
igényüket jelentkezéskor kell írásban jelezni. Erre vonatkozólag későbbi kéréseket nem
tudunk teljesíteni. Amennyiben egy gyermekhez már van egy név társítva, nem tudjuk
figyelembe venni a további „keresztbe" jelölést (pl: ha jelölték, hogy Kiss Ádám és Nagy
Kristóf szeretne párban lenni, akkor ezekhez a gyerekekhez már semmilyen módon nem
tudunk további neveket hozzárendelni. Így 3-4-6-8 stb. fős „körtársaságokat" NEM tudunk
egy csoportba osztani a tábor speciális sajátosságai miatt. A későbbiekben sajnos nem áll
módunkban a csoporton belüli cserékre.
Amennyiben ezeket a feltételeket nem tudják elfogadni, más a Generációk Háza
Művelődési Központ által megrendezett tábort tudunk ajánlani.
A táborban a csoportok egy felnőtt vezetővel és egy segítővel érik el közös céljaikat.
A táborban elsősorban raklapokból építkezünk, de természetesen más alapanyagok és
kézműves foglalkozások és különféle akciók is tarkítják a napjainkat.
JELENTKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGE:
Az online regisztráció után 1 HÉTEN belül be kell fizetni személyesen a teljes összeget a
Generációk Háza Művelődési Központ információjában, a jelentkezés így válik érvényessé.
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Amennyiben nem kerül 1 hét alatt rendezésre az összeg, akkor a rendszer
automatikusan törli a gyermek nevét onnan, így a jelentkezés érvénytelenné válik, ezt
követően helyet nem tudunk biztosítani a gyerek részére.
TÁBORI MENETREND ÉS EGYÉB HASZNOS TANÁCSOK, KÉRÉSEK!
Érkezés:
Az online felületen található egészségügyi nyilatkozatot kitöltve a tábor első napján kötelező
leadni!
Minden reggel ügyeletet tartunk: 7.30 órától 9 óráig, illetve délután 16-17 óráig. A táborozás
hétfőtől péntekig, naponta 9-16 óráig tart.
Öltözet:
A táborozás minden napján kényelmes, időjárásnak megfelelő viseletet vegyenek fel a
gyerekek, olyan ruhát, amelyben jól érzik magukat és nem baj, ha festékes, ragasztós stb. lesz.
Ha szükségesnek tartják, hozzanak csereruhát. Hagyományainkhoz híven, minden gyerek,
csoportonként más-más színű pólót kap tőlünk.
A zárt cipő biztonsági okokból és a tábor jellegéből adódóan kötelező. Táborunkat az
erdőben, a fák tövében építjük, nagy meleg elől a házikók is védelmet nyújtanak, valamint mi
magunk is próbálkozunk árnyékolással.
ESŐKABÁT, KALAP, NAPTEJ, KULACS KÖTELEZŐ! Amennyiben szükségesnek
tarják, kullancs- és szúnyogriasztót is hozzanak magukkal.
Eső, illetve nagy forróság esetén az Apor iskolában, számunkra fenntartott termekben tudjuk a
tábori programokat folytatni.
A tábor területén a Pannon-Víz kiépít egy csapot - ez ivóvíz, itt tudják a gyerekek a
kulacsaikat újra tölteni.
Étkezés:
Napi kétszeri étkezés: a gyerekek ebédet és uzsonnát is kapnak, az ebéd pedig a helyszínen az
Apor Iskola étkezőjében kerül elfogyasztásra. Különböző ételallergiás problémákat nem áll
módunkban megoldani.
Az Apor Iskola konyhája az egészséges táplálkozást szem előtt tartva állítja össze étrendjét.
Az uzsonnát a Lipóti Pékség szállítja a helyszínre a gyermekek részére. Amennyiben a
gyermek nem ehet ilyen élelmiszert, kérjük, gondoskodjanak számára uzsonnáról is.
Pénz visszafizetésre nincs mód, a tábor díja minden esetben 13. 000 Ft/ fő/hét.
A gyerekek otthon mindenképp reggelizzenek, tízórait és innivalót hozzanak magukkal!
Zsebpénzre nem lesz szükség, vásárlási lehetőséget nem tervezünk.
Egyéb kellékek:
Kérjük Önöket, gyermekeik a táborba NE hozzanak értékes tárgyakat, elektronikai
eszközöket, stb. mert ezek elveszhetnek, használatuk nem támogatja a tábor szellemiségét,
továbbá ezek eltűnéséért felelősséget nem vállalunk!
Az építéshez szükséges eszközöket mi biztosítjuk - egyéb szerszámokat kérjük, ne küldjenek
a gyerekekkel. Tilos a vágó és egyéb szúrószerszám behozatala a tábor területére!
Egészségügyi nyilatkozat:
Az érvényben lévő szabályoknak megfelelően a szülőknek a táborozást megelőző 4 napon
belül nyilatkoznia kell, hogy gyermeke egészséges. Az esetleges allergiákról megfelelő
tájékoztatást kell adni írásban, az egészségügyi lapon a táborvezetők részére. Törött, sérült
testrésszel nem vehet részt gyerek a táborban. Amennyiben egyéb, akár lelki, akár
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magatartásbeli nehézségekkel rendelkezik gyermeke, vagy SNI-s kérjük annak pontos
megnevezését a gyermeke és a többi társa érdekében közölje velünk, hogy megfelelő módon
tudjunk bizonyos helyzetekben reagálni. Ezeknek az adatoknak kezelésével vissza nem élünk,
de nagy segítségünkre szolgálnak. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük.
A táborozás ideje alatt megfelelő egészségügyi, orvosi ismeretekkel rendelkező kolléga lesz a
táborban, aki ellátja a kisebb sérüléseket!
Fotók:
Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy programjainkon kép- és hangfelvétel készül.
A 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabályozzák a személyiségi jogok
védelmét is. Különös figyelemmel van a jogszabály a gyermekek személyiségi jogainak
megsértésére. Ezen jogszabályok betartására mi is kiemelt figyelmet fordítunk.
Ezért is tájékoztatjuk, hogy a program során készült fényképek megjelennek a szervezők
közösségi
oldalán,
valamint
a
program
egészének
dokumentációjában.
Kérjük, mint a gyermek törvényes képviselője, aláírásával járuljon hozzá a fentiek
elfogadásához, egyben ahhoz, hogy az Ön gyermeke is megjelenhessen a fényképeken.
Ezeket a fotókat szeretnénk önökkel is megosztani. Erre a Facebookon létrehozunk egy
nyilvános csoportot, ahová azonban be kell jelentkezni. Ezen a néven találják meg: Robin
Hood és barátai– építőjátszótér – Generációk Háza Művelődési Központ– fotók” A fotókból
válogatás a honlapunkon is fog szerepelni.
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy azt a gyermeket, aki megszegi a tábor alapvető
biztonsági szabályait, veszélyezteti saját és többi társa testi és lelki épségét, egy - a
szülőnek is szóló figyelmeztetés után - a tábor következő napjától nem tudjuk fogadni,
indokolt esetben már aznap, azonnal értesítjük a szülőt, hazaküldjük. Az ilyen esetekben
sem áll módunkban visszafizetni a befizetett díjat.
Győr, 2019. február 9.

Kokas Éva
igazgató
Generációk Háza Művelődési Központ
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