Kedves Táborozók!
Közeledik a 2020. évi nyári táborunk időpontja (2020.07.06-10.), ezért szeretnénk néhány fontos
információt megosztani a táborba készülőkkel.
A tábor helyszíne: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád,
Kossuth Lajos utca 4.
Utazás: az utazást mindenki egyénileg oldja meg. Ha valakinek segítségre van szüksége az
utazásban, kérjük jelezze lelkész úr felé! Továbbá kérjük szépen azt is, hogy jelentkezzen lelkész
úrnál az, aki segíteni tud a fiatalok szállításában!!! Népes a fiatalok száma ebben az esztendőben és
sokan nem szülővel érkeznek.
Csomagok szállítása: igény esetén nagyobb táskákat, koffereket le tudunk vinni Bonyhádra. A
csomagokat begyűjteni a vasárnapi Istentisztelet előtt-után (június 5.) tudjuk.
Részvételi díj:
• 2 éves kor alatt ingyenes
• 2-14 éves kor között: 19.600,-Ft
• 14 éves kor felett: 28.400,-Ft
A részvételi díj tartalmazza a szállás és étkezés költségeit, valamint a felmerülő
programköltségeket.
A részvételi díjat kérjük az ERŐS VÁRUNK ALAPÍTVÁNY számlájára befizetni
(számlaszám: 11742173-20144683) július 05-ig.
Étkezés:
napi háromszori étkezés biztosított a kollégium étkezőjében. Eddig ketten jelezték a glutén és
laktóz érzékenységet, amiről a konyhát tájékoztattuk, DE a helyszínen szólni kell, és jelezni a
konyhások felé, hogy kiről van szó.
Az első étkezésünk EBÉD 07.06-án, hétfőn 13.00 órakor.
Ennek megfelelően kérjük, hogy a táborozók érkezzenek legkésőbb 12.00 óra körül,
hogy a szobákat el tudják foglalni még ebéd előtt. Ebéd után hamarosan megkezdődik a
tábor lelki programja (áhítat és csoportbeszélgetés).
Utolsó ékezés 07.10-én, pénteken 18.00 órakor vacsora. Ezt követően indul haza a
társaság. Szeretettel és kifejezetten kérjük, hogy a teljes táborprogramban vegyünk
részt!
Szállás:
A csoport a kollégium felújított szárnyában lesz elhelyezve, ötágyas saját zuhanyzós szobákban. Egy
szobában max. három fő lakhat abban az esetben, ha nem egy családhoz tartoznak. Az elhelyezésről
mindenki a kollégium portáján tájékozódhat. A kollégium előre megkapja a szobalistát. A
FIATALOK FIGYELMÉT FELHÍVJUK, HOGY MINDENKI A SZÁMÁRA KIJELÖLT HELYET
FOGLALJA EL, még akkor is, ha ezen később változtatni szeretne. (Egyébként igyekeztünk a
barátokat, ismerősöket egy szobába elhelyezni.) A családok természetesen egy szobába kerülnek, a
hatfős családokat két egymás melletti szobába tudtuk elhelyezni.
ÁNTSZ előírás:
A vírushelyzet miatt minden táborozó köteles nyilatkozatot kitölteni arról, hogy egészséges.
Gyermekek esetében ezt a nyilatkozatot a szülő tölti ki. KÉRJÜK, HOGY A KITÖLTÖTT ÉS
ALÁÍRT NYILATKOZATOT MINDENKI HOZZA MAGÁVAL. A SZÜLŐ NÉLKÜL TÁBOROZÓ
GYERMEKNÉL KÜLÖNÖSEN FIGYELJENEK ARRA, HOGY A GYERMEK NE INDULJON EL AZ
ALÁÍRT NYILATKOZAT NÉLKÜL!!!
A nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi, mint július 04!!!
A nyilatkozatokat jelen levelünkhöz csatoljuk. A NYILATKOZATOKAT AZ ELSŐ NAP
ÖSSZESZEDJÜK!

Mit hozzunk magunkkal?
• Biblia
• írószer, füzet, konfisoknak konfisfüzet!!!
• megfelelő sportruházat
• fürdőruha
• KITÖLTÖTT SZÜLŐI NYILATKOZAT, illetve FELNŐTTEK ESETÉBEN KITÖLTÖTT
NYILATKOZAT
• ÁGYNEMŰT a kollégium biztosít.
• KÉZFERTŐTLENÍTŐT KÖZPONTILAG VISZÜNK MAGUNKKAL
• SZÁJMASZK!!!

