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Kedves Táborozó!
Ha a jelentkezésedet visszaigazoltuk, akkor júliusban már Keszthelyen üdvözölhetünk Téged személyesen!
Az amerikai diákok már izgatottan várják, hogy találkozzatok és megismerjenek.
A szállást a keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola Kollégiuma biztosítja, amely a pályaudvarral
szemben található, 400 m-re a Balaton-parttól. Pontos címe:
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium
8360 Keszthely
Mártírok útja 1.
Az utazás egyénileg történik. A regisztráció szombat délután 3 óra és 6 óra között lesz. Kérjük, hozd
magaddal és a regisztrációnál mutasd be a diákigazolványodat, az előleg befizetését igazoló csekket,
a részvételi díjból fennmaradó összeget pedig a helyszínen kell készpénzben megfizetned. Szombaton,
az érkezés estéjén étkezést nem biztosítunk.
Fontos megemlítenünk a szülői nyilatkozatot, melyet kérünk, hogy a szüleiddel írass alá, amennyiben
még nem töltötted be a 18. életévedet és hozd magaddal a táborba. 2 0 1 2 - t ő l orvosi igazolás már
nem kell a háziorvostól, viszont az új szabályok értelmében a gyermek törvényes képviselője a táborozást
megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja, hogy a táborozásban részt vevő gyermek egészségi
állapota megfelelő. A kitöltött nyilatkozatot kérjük, hozd magaddal a táborba! A szülői nyilatkozatot, valamint
a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt egészségügyi nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályok írják
elő, ezért kell Tőled is kérnünk. Ezek nélkül nem tudunk fogadni.
Fontos kitölteni, aláírni és elhozni a tábor ideje alatt érvényes házirendet. Amennyiben a házirendben
foglaltakkal nem tudsz egyetérteni és azok betartását vállalni, akkor nem javasoljuk, hogy részt vegyél a
táborban. A részvételi feltételeket a nyilatkozatban kell elfogadnod.
Bármely kérdés esetén hívd Balog Györgyöt a 06-70-522-9039-es telefonszámon.
A kollégiumnak van füves focipályája, kosárlabdapályája, tornaterme, ping-pong asztala és még sok minden
más, ami a táborozók kényelmét és változatos időtöltését szolgálja! Ajánlatos szótárt, tollat hozni, és bármit,
amiről beszélgetni lehet (pl. fényképeket). Az ágyneműt biztosítjuk; tisztálkodó szerekről és törölközőről
magadnak kell gondoskodnod.
Rengeteg jó programot terveztünk erre a nyárra, és már nagyon várjuk, hogy személyesen találkozzunk!
Egy szuper hét vár Rád a Balatonnál!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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