
TÁJÉKOZTATÓ 

 

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK! 

Pár hónap és kezdődik a Királyság! Gyerektábor. Öröm számunkra, hogy ismét együtt táborozhatunk 

ebben az évben is. Szívből reméljük, valóban maradandó élmény lesz gyerekek és szülők számára egyaránt 

ez a rövid hét. Az alábbiakban küldünk néhány fontos információt a táborozással kapcsolatban: 

Táborunk célja: 

Célunk hasznos, minőségi, élményekben gazdag időtöltés biztosítása olyan fiatalok, gyerekek számára is, 

akik hátrányos helyzetük, vagy egyéb okok miatt nem engedhetik meg maguknak a manapság igen drága 

táborokat. Programjaink szervezésében hangsúlyt helyezünk a csapatépítésre, személyiségfejlesztésre, 

egészséges énkép erősítésére, melyeket hagyományos európai keresztény értékek alapján szervezünk. 

Érkezésről, távozásról: 

- Cím: XIII. Kerületi Önkormányzat Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábora (2481 Velence, Széchenyi u. 13.) 

- Utazás: Mindenki egyénileg szervezi meg  

- Érkezés: 2019. 07. 01. (hétfő) 13.00-15.00 óra között. (első közös étkezés: vacsora) 

- Táborzárás: 2019. 07. 05. (péntek) 12.00-13.00 óra között (utolsó közös étkezés: ebéd) 

Amire a gyerekeknek szükségük lesz: 

- A táborban való egészséges részvételről és az adatkezelési tájékoztatónk elfogadásáról kiállított szülői 

nyilatkozatot mindenképpen szükséges kitöltve leadni a tábor első napján. (A szülői nyilatkozathoz 

formanyomtatványt csatolunk, melyet kitöltve kérünk a táborkezdés napján leadni.) Illetve orvosi igazolást is 

hozhatsz magaddal (3 napnál nem régebbit). 

Ha a gyermek akkut vagy krónikus betegségre való gyógyszert szed, akkor azt a gyógyszert kellő 

mennyiségben feltétlenül hozza magával, és írásban is jelezze azt a tábor vezetőségének. Ha a gyereknek 

gyógyszerérzékenysége, vagy egyéb betegsége van, kérjük azt írásban is jelezzék. Igazolás hiányában nem 

tudjuk biztosítani a táborozás lehetőségét. 

- TAJ kártyára és Diákigazolványra (vagy ezek másolatára) 



- További javasolt személyes tárgyak: 

 

Sürgős esetben a tábor ideje alatt a következő telefonszámokon lehet a  

fiatalok után érdeklődni:  

- Fenyvesi Viktória: 06-70/632-0931 

Aktuális információ elérhető még a www.facebook.com/kiralysaggyerektabor, vagy a www.albasansz.hu 

weboldalakon. 

Ha bármi további kérdés felmerül még, a nemeth.eniko.boglarka@gmail.com e-mail címen, vagy a  

+36 70 632 4154-es mobilszámon lehet érdeklődni. 

Az adatkezelési tájékoztatónkat a http://www.albasansz.hu oldalon olvashatja. 

Székesfehérvár, 2019. február 10. 

Tisztelettel és szeretettel: 

Németh Enikő 

 

Németh Enikő 

Királyság! - Gyerektábor szervező csapatának tagja 

Alba Sansz Kulturális Alapítvány 

+36 70 632 4154 

 Törölköző 2 db (strandra is) 

 Szappan v. tusfürdő 

 Sampon 

 Fésű 

 Fogkefe, fogkrém, pohár 

 5 váltás fehérnemű és zokni 

 Pizsama 

 Papucs, sportcipő (ZÁRT 

cipő!) 

 Szandál (lehetőleg) 

 Szabadidő ruha 

 Fürdőruha 

 Rövid és hosszú nadrág  

 Póló(k) 

 Pulóver (hűvös időre) 

 Esőkabát 

 Sapka v. kendő 

 Zseblámpa 

 Napozó krém 

 Biblia (ha van), jegyzetfüzet 

 Toll, íróeszköz 

 Szúnyogriasztó (v. Poly-B) 

 Papírzsebkendő, vécépapír 

 Műanyag pohár 
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