Jelentkezési lap
Zöld Fonó Tábor
2018. július 1.-6.
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
Adatok:
A táborozó neve: ..........................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................
Iskola, osztály: .............................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Ha van, telefonszám (táborozóé): .................................................................................
Ha van, e-mail cím (táborozóé): ...................................................................................
Édesanyja neve: ............................................................................................................
Édesanyja telefonszáma: ..............................................................................................
Édesanyja e-mail címe: .................................................................................................
Édesapja neve: ..............................................................................................................
Édesapja telefonszáma: ................................................................................................
Édesapja e-mail címe: ..................................................................................................
Egyéb adat: ..................................................................................................................
......................................................................................
Allergia, egyéb betegség, amire figyeljünk (pl. asztma): ............................................
......................................................................................................................................
..........................................................
Milyen gyógyszert szed rendszeresen? .......................................................................
Tábori nevelők:
Dőry Júlia tanító, zoopedagógus: 70/516-4977 dory.julia@gmail.com
Kéry Magdolna gyógypedagógus, biológia tanár, környezeti nevelő: 70/406-5201
kerymagdolna@gmail.com

Táborozók felszerelése:
- ruhák (2 hosszúnadrág és pulóver vagy tréningruha, 4 póló, fehérnemű, zoknik,
pizsama), fürdőruha
- szellős, hosszú ujjú fehér vékony, nem nylonos ing, világos vékony térdnadrág, világos,
tarkót védő vékony rögzíthető kalap (lehetőleg gumis) a napsugárzás ellen, esőkabát
(biciklizéshez is alkalmas)
- kerékpár (ha van), és hozzá tartozó felszerelés (mellény, sisak, lámpa, 1 db gumipók).
- 2 törülköző
- strandpapucs, szandál, sportcipő, gumiszandál (vízicipő) a patakhoz
- 1 kishátizsák a túrákhoz
- fél literes műanyag palack az ivóvízhez
Minél kevesebb holmit, ruhát hozzanak, hogy ne legyen nagy a csomag. A ruhákat
szükség esetén kimossuk, tisztálkodó szerek (szappan, sampon, mosószer) lesznek a
táborban. Pótruhákat nem kell betenni, mert több nagycsaládos lakik a faluban, van
bőven tiszta csereholmi az itt töltött időre.:)
Javasoljuk, hogy napsugárzás ellen a fent leírt ruházatot használja a táborozó naptej
helyett.
Kullancsszedő csipesz lesz a táborban, minden nap végig vizsgáljuk a gyerekeket.
Műszaki cikkek:
A táborozók telefont, fényképezőgépet és egyéb műszaki cikket lehetőleg ne
hozzanak (vízbe esik, nem találja, összetörik, megreped, balesetet okoz, stb.), kizárólag
saját felelősségre megengedett, és csak a megbeszélt időpontokban használható. A nevelő
készít fényképeket, amiket a tábori honlapra felteszünk, már a tábor ideje alatt is.
A napi kapcsolattartást a szülőkkel a nevelő és/vagy a táborozó megteheti a nevelő
telefonján keresztül is vacsora előtt fél órával, illetve szükség esetén bármikor. A tábori
kapcsolattartó menedzser mindenben segíti a táborozókat, elérhető éjjel és nappal
egyaránt, ő a "tábormama":).
Utazás:
A tábor szellemiségének megfelelően, a környezetbarát közlekedést gyakorolva kérjük,
hogy a faluba lehetőleg vonattal érkezzenek a táborozók és kísérőik. A szállás
(Egyházasfalu iskolája) kerékpárral kb. 8-10 percre van Újkér vasúti megállótól. Akik
nem biciklivel jönnek, azok szállítását megszervezzük vasárnap és pénteken is.
A vonatok menetrendje vasárnap és pénteken Sopronból Újkér megállóba (menetidő 25
perc): 15.43, 16.43 (péntek: 14.43 is); Újkérről Sopronba: 17.37, 18.51, 21.34.
Javasoljuk, hogy vasárnap a 16.43-as vonattal jöjjenek, és a szülők/kísérők a magyar
táncház ismerkedő est után 21.34-kor tudnak felszállni a vonatra Újkér megállóban
(biciklilámpa szükséges!).
Pénteken a 15.43-as vonattal érdemes eljönni, 16.30-tól 17.30-ig lesz a táborvégi
előadásunk és kiállítás megtekintés, majd búcsúzkodás után 18.51-kor indul a vonat
Sopronba. Több kerékpár szállítását írásban előre kell jelezni a vasútnál, ezért arra is
rákérdezünk a Jelentkezési lapon, ki jönne együtt a táborozó csapattal a fent javasolt
időpontokban induló vonatokon.

Közös programok szülőkkel, kísérőkkel, helybeliekkel:
A tábor elején szeretettel hívjuk a kísérőket is a magyar táncházba, ami egyben egy
ismerkedő est is lenne. Az érdeklődő falubelieket is oda várjuk.
A tábor végén, pénteken 16.30-tól a heti élményekből kiállítást és előadást szervezünk,
amire szintén várjuk a táborosok kísérőit és a helybelieket.
Előreláthatólag július 5-én, csütörtök este 18 órakor fakultatív módon gitáros szentmisén
vesznek részt a táborozók Egyházasfalu-Keresztény katolikus templomában.

Kérdőív:
A táborozó
hoz-e saját kerékpárt?

igen

nem

lovagolhat-e száron vezetve?

igen

természetes vízbe mehet-e (patak)?

nem
igen

nem

szerepelhet-e (név nélkül) a tábor honlapján megjelenő képeken?

igen

nem

milyen műszaki cikket hoz (beleértve a mobiltelefont is)? ........................................
Utaznak-e a táborozó és kísérő(i) vonattal és kerékpárral Sopron-Újkér között
július 1-én, vasárnap Sopronból 16.43-kor, hányan: ................
július 1-én, vasárnap Újkérről 21.34-kor, hányan: ....................
július 6-án, pénteken Sopronból 15.43-kor, hányan: .................
július 6-án, pénteken Újkérről 18.51-kor, hányan: ....................
Sopronban mindenki vegye meg önállóan a személy és kerékpárjegyét, és indulás előtt fél
órával ajánlott beszállni a vonatba (egyéni kedvezményre kérdezzenek rá, nem igénylünk
együttes elhelyezést). Egyik kollégánk együtt utazik a csapattal, Zöld Fonó Tábor
felirattal.
Egyéb kéréseket, közlendőket kérjük, írják a hátsó oldalra!
A fentieket tudomásul vettem: ......................................................................
szülő/gondviselő
Kedves Szülők! Egyházasfalu lakói, családjai és önkormányzata vendégszerető
örömmel és pótszülői gondoskodással várják gyermekeiket! (Még a fiatal, új doktor
bácsink is, bár reméljük, vele nem fogunk túl gyakran találkozni.)

