Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
A Baktay Ervin Gimnáziumban nagy hagyománya van a bejövő új osztályok táborának, mely sok éve
minden augusztusban megrendezésre kerül.
Az idei év sem lesz kivétel, ugyanis augusztus 29-én (hétfőn) – és 30-án (kedden) meghódítjuk,
birtokba vesszük a Délegyházi Tavirózsa Kemping (www.tavirozsakemping.hu) területét.

Gyülekező: augusztus 29-én reggel 8-kor, a Baktay Ervin Gimnázium épületében, mindenki a saját
osztályfőnökénél jelentkezik, mert a névsorok végleges egyeztetése ekkor történik majd meg.
Innen a kísérő tanárok és az „öreg”diákok vezetésével együtt indulunk az iskola elől busszal, irány
Délegyháza. Indulás: 9:00-kor
Részvételi díj: 6000 forint – ami tartalmazza az étkezések (vacsora és reggeli) költségét, a szállást, a
programokat, az utazást és a részvételi díjat, vagyis a gólyatábor teljes költségét.

Jelentkezési és fizetési határidő június 30.
Hazaindulás: augusztus 30-án, a bérelt busszal 12:00-kor és a gimnázium elé érkezünk kb: 12:3013:00 körül. – Forgalom, közlekedés és egyéb időjárási tényezőktől (hótorlasz ), felsővezeték szakadás,
stb… függően.

A táborban a tanulóinknak sok-sok lehetősége lesz bemutatkozni a többieknek, megismerni
osztálytársaikat, osztályfőnöküket, megtudni, mit is jelent „Baktaysnak” lenni. Mindezt természetesen
többnyire játékos, sokszor humoros, időnként pedig komoly formában. Lesznek kötetlen beszélgetések;
vetélkedők, ahol az osztályok elméletben, sportokban, vagy pedig ügyességben versenyeznek egymással.
Megyünk kirándulni is, ehhez nélkülözhetetlen a zárt cipő (nem papucs, és tűsarkú!), valamint zseblámpa,
ha esetleg napfogyatkozás lenne!
A sok program nem igényel sok holmit! A hátizsákját mindenki maga cipeli! A busz majdnem a
kempingig visz bennünket, és ott a szállás már nincsen nagyon-nagyon messze.
Mivel faházakban alszunk ezért Hálózsákot vagy Ágyneműt mindenkinek hoznia kell magával,
mert az ottani ágynemű használatáért fizetni kell. (Mosatási díj: 600 Ft/fő, amit a részvételi díj NEM
tartalmaz.).
Szükség lesz viszont megfelelő ruházatra - nem díszruhára! - hanem kényelmes, strapabíró, az
időjárásnak megfelelő öltözékre! Ez a fehérneműkön, zoknikon kívül jelent hosszúnadrágot, melegítőt,
rövidnadrágot, meleg pulóvert, esőkabátot. Fontos a kényelmes cipő, sportcipő, papucs és a higiéniai
eszközök, törölköző is. Külön kiemelendő a napolaj, naptej, érzékenyebbeknek pedig a sapka
szükségessége! Mivel magas fű közelében leszünk ezért ajánlatos még kullancs elleni krém, spray, vagy
bármilyen védőháló, az élősködők ellen.
Nem szabad elfelejteni a rendszeresen szedett gyógyszereket sem, de ezekre – kérjük a tisztelt
Szülőket - az osztályfőnök figyelmét mindenképpen hívják fel!
A ruházaton kívül hasznosak lehetnek játékok, kártya, toll, papír, sporteszközök stb. Akinek gitárja
van, azt azért ne hagyja otthon!
A táborban az érkezés napján vacsorát kapunk, (tehát egész napra mindenki hozzon magával
elegendő szendvicset, innivalót, gyümölcslét, ásványvizet, rágcsálni valót) augusztus 30-án reggel a
hazaindulás előtt még kapunk reggelit.
Abban az esetben, ha valaki alkoholt, drogot, cigarettát, pipát és minden, a táborvezetők
számára erkölcstelen és elítélendő dolgot, tárgyat hoz a táborba és ezeket használja, társaival megosztja,

súlyosan megszegi az iskola házirendjét, valamint a tábor alapvető szabályait. Ebben az esetben a szülő
(telefonos egyeztetés után) köteles gyermekét azonnal hazaszállítani!!
Abban az esetben is ha valaki a szabadtéri strandolás, fürdőzés, vízi közlekedés szigorú és óvó
szabályait megszegi, nem engedelmeskedik a tábor szervezőinek, a Szülő (telefonos egyeztetés után)
köteles gyermekét azonnal hazaszállítani!!
Értéktárgyakat, ékszereket, elektronikus berendezéseket, drága telekommunikációs eszközöket, 5
méteres kínai porcelán vázát és minden ehhez hasonló tárgyat a táborba hozni felesleges és szükségtelen.
Értéktárgyaira, cuccaira MINDENKI MAGA VIGYÁZ, az esetleges megrongálódásokért, eltűnésért,
elvesztésért felelősséget a Szervezők nem vállalnak.
Tervek tehát vannak. Már csak az kell, hogy minél többen jelentkezzenek, mert a tábor igazi célját,
az ismerkedést, az osztályközösségek alapjának kialakítását csak akkor érheti el, ha minél többen ott
vannak!
A gólyatáborba jelentkezni és a részvételi díjat befizetni a beiratkozáskor kell, és ha szükséges,
további információkkal is akkor szolgálhatunk, illetve a golyatabor@baktayg.hu –n bármilyen kérdésre
szívesen válaszolunk. Ha most, illetve akkor sem sikerült valamilyen kérdésre választ kapni, vagy ha a nyár
folyamán bármilyen probléma merül fel, a megadott e-mail-címen szívesen állunk rendelkezésére!
A gólyatáborra befizetett pénzt csak nagyon indokolt esetben tudjuk visszafizetni, mivel a
szállásra az előleget és a megrendelt ételeket is ki kell fizetni!!!
A tábor minden szervezője és vezetősége nevében kívánunk minden érintettnek jó nyaralást, és
még sokkal szebb gólyatáboros élményeket!
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