Petrikes csibetábor
2018. augusztus 22-24.

Támogatónk:
Petrik Alapítvány
1146. Budapest, Thököly út 48-54.

Kedves leendő Petrikes Diákunk!
2018. augusztus 22. és 24. között tartjuk csibetáborunkat Velencén. A
táborban lehetőséged nyílik megismerni az új osztályfőnöködet, diáktársaidat és
a diákönkormányzat tagjait. Hasznos tapasztalatokat szerezhetsz ahhoz, hogy
könnyebben induljon az új tanév az új iskolában. Lesz sok csapatépítő játék,
fürdés és rengeteg móka.
A táborral kapcsolatos legfontosabb információk összefoglalva:
- helyszín: Velence, XIII. ker. Ifjúsági Tábor, 2481 Széchenyi u. 13
- időpont: 2018. augusztus 22-24.(SZERDA - PÉNTEK, 2 éjszaka, 3 nap)
- INDULÁS, TALÁLKOZÁS:
AUGUSZTUS

22. SZERDA, 8.00 DÉLI PU. PÉNZTÁRAK BEJÁRATÁNÁL

- HAZAÉRKEZÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
AUGUSZTUS

24. PÉNTEK, 16:49 DÉLI PU.

- szállás: 4-6 ágyas szobákban
- étkezés:
1. nap: vacsora (tízórairól és ebédről mindenki magának gondoskodik)
2. nap: teljes ellátás
3. nap: reggeli és ebéd
- a tábor díja: 15 000 Ft, amely tartalmazza az utazás, szállás, étkezés és a
programok költségeit
BEFIZETÉS KÉSZPÉNZBEN A BEIRATKOZÁSKOR 2018. JÚNIUS 21-ÉN
Amit ajánlott hozni: TÖRÖLKÖZŐK (strandoláshoz, zuhanyzáshoz), MELEG
RUHÁZAT (egy meleg pulcsi és hosszú nadrág), TISZTÁLKODÁSI SZEREK,
FÜRDŐRUHA, PAPUCS, NAPTEJ, KULLANCS-RIASZTÓ, FEJFEDŐ,
SZABADIDŐRUHA ÉS SPORTCIPŐ, DIÁKIGAZOLVÁNY ÉS TAJ-KÁRTYA
FÉNYMÁSOLAT, SZÜLŐI ALÁÍRÁSSAL ELLÁTOTT EGYÉSZSÉGÜGYI
NYILATKOZAT, AMIT A BEFIZETÉSKOR KAPSZ MEG.
szeretettel vár

a Petrik Diákönkormányzata
Amennyiben a táborral kapcsolatosan kérdés, változás van, itt érsz el:
Tóth Enikő
a diákönkormányzatot segítő pedagógus
Tel.: 06 20 356 4249
totheniko@petrik.hu

Kulcsár Anikó
szabadidő-szervező
Telefon: 06 30 401 5898
kulcsara@petrik.hu

Életképek az előző táborokról

Jelentkezési lapodat 2018. június 21-én (csütörtökön) a beiratkozás
napján adhatod le.
Megtalálsz minket a „B” épület 014-es teremben, ahol szívesen válaszolunk
minden kérdésedre a táborral kapcsolatban, ekkor lehet befizetni a tábor
költségét is, ami 15 000 Ft (készpénzben).
Ízelítőül

néhány

program

a

palettáról:

osztályok

közötti

játékos

vetélkedők, sport, strandolás és sok más program. Reméljük a táborban
lesz lehetőséged megismerni leendő osztálytársaidat, osztályfőnöködet és
minket is.
Gyere, és mulasd át velünk a nyár utolsó napjait!
Várjuk jelentkezésedet június 21-én.

JELENTKEZÉSI LAP
Neved:....................................................................................................................
Lakcímed:...............................................................................................................
Telefonszámod:....................................................................................................
E-mailcímed:..........................................................................................................
Születés helye és ideje:
Szülő/gondviselő neve:.......................................................................................
Szülő/gondviselő telefonszáma:.......................................................................
Szülő/gondviselő e-mail címe:..........................................................................
TAJ számod:........................................................................................................
Petrikes osztályod:.............................................................................................
Rendszeresen

szedett

gyógyszered,

allergiád,

speciális

étrended:

............................................................................................................................
Egyéb fontos információ:...................................................................................

Engedélyezem, hogy a táborban készült fényképek iskolamarketing céljából, felhasználhatóak legyenek.

IGEN

NEM

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

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

Tanuló aláírása

Gondviselő aláírása

