
Tájékoztató a kézműves táborról (2019. június 28. péntek-július 4. csütörtök) 

A tábor helye: Boldogkőváralja 

Indulás: június 28. péntek, Keleti pu. (találkozó:5.30-5.40 Verseny utca -buszmegálló) 

Érkezés: július 4. csütörtök 17.58 Keleti pu. 

Szállás: kb. 25 fő kőházban, ágyon, a többiek sátorban. Iskolai sátor van, aki akar, ha a családi sátor 

nem irreálisan nagy luxussátor, hozhat saját sátrat –de tudja önállóan felállítani! Szállítás: saját sátor 

június 25-26-án vagy az évzáró napján a 26-os teremben leadható (Simon János, Bedey György). 

Csomagoláslista: TAJ-kártya (fénymásolat vagy a száma), diákigazolvány, esőkabát, fürdőruha, 

papucs, tornacipő, napvédő sapka, naptej, törölköző, a kézműves foglalkozásra alkalmas munkaruha 

(a kovácsoláshoz zárt cipő, hosszúnadrág), polifoam, hálózsák, egy kicsi hátizsák kirándulni, kulacs, 

kullancsriasztó (a táborban eddig nem volt, de a kirándulásra lehet, hogy jó), esetleg saját speciális 

gyógyszerek, a batikoláshoz fehér póló vagy fehér vászontarisznya, evőeszköz nem kell 

Étkezés: teljes ellátás, az első este már lesz vacsora 

Költőpénz: 4000Ft-nál nem javaslunk többet 

Táborrend: mobilhasználat:a táborban 18 és 22 óra között lehet telefont használni 

Elérhető tanárok: Bedey György: 20-5227525 Simon János, Gelniczky György, Römer Ildikó, Rakovszky 

Andorás, Perger László 

>-------Itt levágandó, az alábbi részt kérjük, küldjék vissza, a szabadidő-szervezőnél adható le.------< 

Tisztelt Szülők! (aki ilyet még nem adott le, nyomtassa ki, vagy legalább a kézzel leírható adatok 

legyen a gyermeküknél, hozzák magukkal!!!!) 

A kézműves táborban alapvetően alkotó, művészeti  gyakorlati tevékenységekkel töltik az idejüket a 

diákok.(üvegfestés, korongozás, linómetszés, kőfaragás, fafaragás, festés, rajzolás, kovácsolás, 

batikolás, tűzzománc, mintázás, stb.) A tábor önellátó, tehát ezeket kiegészíti a konyhai kisegítő 

munka –ez nem fakultatív. Ezek a foglalkozások a diákok részéről is odafigyelést kívánnak.  

A táborban van 30 jó állapotban lévő kerékpár, azokkal túrázunk is, ill. a Hernádra is lemegyünk 

fürdeni. Idén tervezünk egy busszal (kb. 40 fő) egy közeli kirándulást a füzéri várhoz. 

Kérjük, aláhúzással jelezze, ha azt szeretné, hogy  valamelyik programon ne vegyen részt a gyermeke, 

ill. ha van valami fontos egyéb tudnivaló, azt is jelezzék! 

valamelyik kézműves tevékenység, kerékpározás, fürdés,buszos kirándulás(Füzér) 

egyéb:(szedendő gyógyszer, allergia, étkezési előírás,stb.)………………………………………………..................... 

A tanuló neve, osztálya:………….………………………………………………………. 

legalább az egyik szülő elérhetősége: tel.:……………………………………….. 

 

 

Budapest, 2019. június 3.                                                                             a táborvezetőség 


