
Tájékoztató zenei tábor programokról 

Tábor helye és időpontja: Balatonszemes Esély Alapítvány Üdülője, 2020. szeptember 1 - 

(kedd) 4-ig (péntek). Visszaérkezés péntek délután kb. 15 - 16 óra. 

Indulás előtt augusztus 31 – én mindenkinek át kell venni a tankönyveket az iskolában és ez az 

utolsó alkalom, hogy a 4 napnál nem régebbi dátummal ellátott egészségügyi 

nyilatkozatot és a fürdésről szóló nyilatkozatot mindenki leadja. (Le lehet tölteni a honlapról, 

a szülői értekezleten - augusztus 27. 17 óra, vagy az irodán munkaidőben elvihető). Szeptember 

1 – jén reggel minden táborozó 8 órakor osztályfőnöki óra keretében évnyitón vesz részt, utána 

el lehet fogyasztani az előre elkészített tízórait, majd 9. 30 – kor busszal indulunk 

Balatonszemesre. A buszon, kérek mindenkit, ne egyen, nasit sem, inni lehet és maszkot kell 

viselni. Az év eleji tudnivalókról mindenki kap értesítést az osztályfőnökétől is. Első nap hideg 

ebédet kell hozni, vacsorát kapunk. Utolsó nap ebédelünk. 

Ágyneműt kell hozni! (Lepedő, paplan és párnahuzat, esetleg kis méretű, könnyű 

pléd, amit a gyerekek kivihetnek a szabadba, mert a szobákban található plédeket 

nem lehet kivinni a szobákból.) Mindenkinél legyen 2, névvel ellátott maszk és kis 

méretű kézfertőtlenítő, jól lezárt flakonban. Amennyiben egy gyermeknek láza lesz, 

légúti vagy emésztési panaszai lesznek, elkülönítjük a táborban és értesítjük a szülőt, hogy 

jöjjön érte. Értesítjük a szülőt abban az esetben is, ha gyermeke nem tartja be a tábor és az 

iskola házirendjét. 

Lehetőleg 2 csomagja legyen mindenkinek: egy hátizsák vagy válltáska, amit kiránduláskor is 

magunkkal tudunk vinni és egy nem túl nagy utazótáska. Mindenki csomagoljon: 2 hosszú 

nadrágot vagy szabadidő ruhát, pulcsit, esőkabátot vagy esernyőt, zárt cipőt, tisztálkodó 

szereket, törölközőt, zseblámpát. Ajánlott csomagolni: kis dobozos társasjátékot, kártyát, 

fürdőruhát és strandtörölközőt vagy strandplédet is, de csak nagyon meleg idő esetén fürdünk 

a Balatonban, a partra viszont biztosan lemegyünk sétálni, napozni, játszani. Fürödni csak a 

következő feltételekkel lehet: 1. szülői nyilatkozat; 2. fürdőruha; 3. törölköző; 4. száraz 

váltóruha. Az üdülő udvarán sportpályák vannak, lehet focizni vagy más labdajátékot játszani. 

A közeli boltban tudunk vásárolni, de helyben büfé is működik. Zsebpénz: 2 – 3000 Ft. 

Programok: kóruspróbák, csapat vetélkedők, számháború, rókavadászat, kirándulás, Ki mit 

tud?. A Ki mit tud - ra lehet hangszereket hozni, régebben tanult verseket, meséket, prózát 

átismételni, tánccal, népdalokkal, karaoke - val készülni. Lukács Kati nénivel kézműves 

foglalkozások lesznek. Akinek van régi rajzos, technikás felszerelése, el lehet hozni: színes 

ceruzákat, filctollat, ragasztót, ollót. Vízfestéket, temperát nem kell hozni és lehetőleg 

mindenből praktikus, kicsi csomagokat kell készíteni.  Utolsó este DJ Robival diszkó és 

díjkiosztó lesz. 

Üdvözlettel: Kissné Katona Mária kórusvezető 


