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Kedves Barátunk! 
 
Örülünk, hogy jelentkeztél táborunkba, szeretnénk, hogy jól érezd magad. 
 
Hagyományainkhoz híven a táborban a német kisebbség kultúrájával foglalkozunk, a hazai németség 
történetével, hagyományaival, népszokásaival. A programfüzetet a táborban fogjuk kiosztani. Szabadidıben 
lehetıségetek lesz sportolásra, zenehallgatásra, olvasásra. A kézmőves mőhely is egész nap 
rendelkezésetekre áll. 
 
A tábor 2013. július 03 (szerda) 10 órától július 07 (vasárnap) 17 óráig tart.  
 
Utolsó nap, július 7-én, vasárnap délután a közös bemutató mősor után hagyjuk el a tábort, kb. 16 – 17 óra 
között.  A táborban tanultakat bemutató mősor 15 órakor kezdıdik, szeretettel várjuk a szülıket, 
látogatókat is! 
 
A tábor pontos címe Óbánya, Fı u. 53., a  Szakmári Önkormányzat tábora. (Óbánya túlsó végén, a 
parkolón túl az út mellett balra az elsı házak) Hét végén parkolási díjat kérnek a faluban, de úgy tudom, 
hogy a tábor területére ez nem érvényes.   
 
FONTOS! A táborban idén is fogunk kirándulni, túrázni, ezért feltétlenül hozz magaddal olyan 
cipıt, amiben kényelmesen tudsz gyalogolni, még akkor is, ha esıs idı van.  
 
A táborba feltétlenül hozd magaddal a következıket :  
- 4 napnál nem régebbi szülıi igazolást, hogy részt vehetsz a táborban, (2012-tıl nem szükséges orvosi 
igazolás, a szükséges formanyomtatvány mellékelve) 
- diákigazolványt,  TAJ-kártyát, (másolat is jó, a száma miatt szükséges, ha orvoshoz kell menni) 
- tisztálkodási eszközöket, törölközıt, 
- ha valamilyen gyógyszert rendszeresen kell szedned, a megfelelı adagot,  
- tréningruhát, tornacipıt, fürdıruhát, esıköpenyt, vagy esernyıt és feltétlenül meleg ruhát is, (az erdı 
közelében esténként hővös van) 
- ha olyan hangszeren játszol, ami hordozható, hozd magaddal,  
- kedvenc zenéidet, 
- ping-pong és tollaslabdaütıt, 
- szúnyog- és kullancsriasztót és kenıcsöt csípésre, 
 
A táborban napi négyszeri étkezést biztosítunk, szerda déltıl vasárnap uzsonnáig. (Akit nap közben 
fenyeget az éhenhalás veszélye, bármikor kap a kamrából pótlást…☺ ) 
 
AMIRE NINCS SZÜKSÉG: ágynemő, (kivéve kedvenc kispárna…) mobiltelefon (különben is csak a 
30-ashoz van térerı), sok zsebpénz – a faluban összesen egy „bolt” van – az erdı és a patak ingyenes ☺  
 
A szülık bármikor meglátogathatnak, de 5 nap alatt nem felejtitek el ıket. 
 
A táborral kapcsolatos további felvilágosításért, illetve a tábor ideje alatt a szülık a 30-300-5025-ös 
telefonszámon érhetnek el.        
   
A tábori viszontlátásig üdvözlettel:  
 
Pécs, 2013. április 4.        

       Lászlóné Bauer Nóra 
        táborvezetı 

 


