MAGYAR NYELVI SZOLGÁLTATÓ IRODA

Magyar nyelvi foglalkoztató tábor
Szabadidős programok, nyelvtanulás külföldi és magyar fiataloknak

Tisztelt Szülők! Kedves Táborozó!
Ezúton szeretnénk bővebb tájékoztatást adni a Magyar nyelvi foglalkoztató
tábor idei nyári táboráról.
Táborunk Balatonalmádiban, a Balaton északi-keleti partján található. A város
központjától 2 percre, 1 hektáros, parkos területen fekszik, amely ideális
helyszín táborozó gyerekek számára.
3 km-es körzetben található: bobpálya, uszoda, kalandpark, kilátók; strand 500
m-en belül.
A tábor címe: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.
A tábor időpontja: 2010. július 31-től augusztus 6-ig
Táborvezető: Tóth Orsolya (+36-20/9261-085)
Szállás:
A táborozók 2-4 ágyas, bútorozott, hangulatos szobákban, faházakban kapnak
szállást. Minden házban saját WC, zuhanyzó, mosdó található. Ágyneműt
biztosítunk.
Ellátás:
- napi háromszori étkezés helyben, a tábor éttermében
- tábortűzrakásra, nyársalásra van lehetőség
Felszereltség:
 1 hektáros gondozott, bekerített park
 fedett étkező és konyha
 az intézmény a szükséges közművekkel rendelkezik
 internethozzáférést biztosítunk
Látogatás:
A szülők természetesen bármikor meglátogathatják a táborozó gyerekeket, de
egész napos felügyeletre, itt tartózkodásra, itt alvásra nincsen mód, elsősorban
a gyerekek szabad táborozása miatt.
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A részvétel feltételei:
− alsó korhatár: 10 év
− igazolás megfelelő egészségi állapotról
− aláírt szülői nyilatkozat
− befizetett tábordíj
Érkezés: találkozó a táborban a turnus első napján 8.00-8.30 között.
Hazaindulás: a turnus utolsó napján 14.00-16.00 között.
További tájékoztatás:
- A tábor ideje alatt napi 24 órás felügyeletet biztosítunk.
- A részvételi díj a napi strandbelépőt tartalmazza.
- A táborozáshoz feltétlenül szükség van legalább az egyik szülő telefonos
elérhetőségére.
- Orvosi ellátást a balatonalmádi háziorvos biztosít. A táborozás megkezdése
előtt feltétlenül szükséges beszerezni a háziorvosi igazolást arról, hogy a
táborozó közösségbe mehet.
- A táborban való részvétel visszamondására az indulás előtti három napon már
nincs lehetőség, előtte is csak rendkívüli esetben tudjuk elfogadni a
távolmaradást.
- Nem javasoljuk, hogy nagyobb értékű tárgyakat (értékes mobiltelefon, ékszer,
nagy összegű készpénz stb.) hozzanak magukkal a gyerekek, ezekért felelősséget
nem tudunk vállalni.
- Táborunkat megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk. A változtatás jogát
fenntartjuk.

Jó táborozást kíván a MANYSZI! 

Balatonfűzfő, 2010. március 8.

Tóth Orsolya
MANYSZI
táborvezető
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