
GÓLYATÁBOR 2022/23 

 

 

Helyszín: SION HEGYE REFORMÁTUS KONFERENCIA KÖZPONT, 2022 TAHITÓTFALU 

Időpont: 2022.08.29-2022.08.31 

Ár: 35.000Ft/fő (Az utazás feltétele az összeg megfizetése beiratkozáskor.) 

- indulás: 

o Benkő Iskolából, bérelt busszal 

o 2022.08.29, 14h-kor 

o Gyülekező az iskola előtt 13:30-tól. 

- visszaérkezés: 

o 2022.08.31-én 14:30-körül 

o Benkő Iskolába, bérelt busszal 

Úti csomag, szabályok és infók: 

- Lehet hozni bőröndöt is, hátizsákot is, a buszon elfér. 

- Kényelmes, szabadidős ruházatot hozzanak. Rossz idő esetére esőkabátot, meleg ruhát, 

váltócipőt. 

- Legyen kulacs, vagy újra tölthető vizespalack. 

- Erősen ajánlott a kullancs és szúnyogriasztó spray. Augusztus közepén mindig van 

szúnyogirtás, emberekre nem veszélyes szúnyoggyérítés, de azért a Dunakanyarról van szó. 

- Fürdőszoba közös folyosó végén, külön fiúk-lányoknak, jó ötlet a benti papucs, tisztálkodási 

eszközök, törülközőt hozzanak, ágyneműt nem kell hozni, azt adnak. 

- Étkezés napi 3x, ebből meleg ebéd. Első étkezés hétfőn a vacsora, utolsó étkezés szerdán az 

ebéd. 

- Ha előre jelezzük, gluténmentes és laktózérzékeny étkezést tudnak biztosítani, glutén-mentes 

kenyeret azonban nem.  Hűtő van. Igényeket jelezzék az osztályfőnököknek a beiratkozáskor. 

- Fontos! Egészségügyi gondot, allergiát, érzékenységet, állandó szedést igénylő gyógyszereket, 

jelezzék beiratkozáskor az osztályfőnöknek, valamint azt is, hogy szükség esetén mi a teendő: 

milyen gyógyszert kell beadni (gyógyszer legyen nála). 

- Telefont, társasjátékot, hangszert lehet hozni, de ezekért felelősséget az iskola és dolgozói 

nem vállalnak. 

- Alkoholfogyasztás, dohányzás és a dohányzást imitáló eszközök használata természetesen 

tiltott. Aki ezt megszegi, azt az osztályfőnökök azonnali hatállyal hazavitetik a hozzátartozóval. 

- Programok: csapatépítő játékok, sorversenyek, labdajátékok, kis csoportos beszélgetések, 

áhítat, közös ének-tanulás, éneklés, tábortűz, esti filmvetítés. 

A korábbi járványügyi helyzet miatt a következő intézkedések történnek meg a tábor területén:  

 
- Az üdülő információs táblákkal és kézfertőtlenítő állomásokkal van felszerelve + viszünk 

magunkkal kézfertőtlenítőt.  

- A közös mosdókban kötelező papucs használat van előírva.  

- A vízi eszközöket rendszeresen áttörlik fertőtlenítővel. 

- Az előírásoknak megfelelően sűrűbben és nagyobb körültekintéssel fertőtlenítő takarítást 
végeznek.  

- Ha bárki megbetegszik a tábor ideje alatt, akkor azonnal elkülönítjük, és megkérjük a 
szülőket, hogy amint tudnak, jöjjenek érte. 


