Tábor elotti tájekoztáto
Becsomagolás
Kezdj el időben készülni a táborba, ne utolsó pillanatban pakold be a bőröndöd. A Tábori bőrönd
segítséget nyújthat a becsomagoláshoz, sőt akár el is hozhatod magaddal, hogy a dolgaid biztosan
haza is érkezzenek.
Alsósoknak:
 Ajánlott a ruháidba beleírni a neved kezdőbetűit, hogy ne keveredjenek össze a
szobatársaddal a dolgaid.
 Érdemes napi adagokba csomagolni a fehérnemű-zokni-póló együttest, hogy a
bőröndben/szekrényben ne kavarodjanak össze a szennyes és a tiszta ruhák.

Semmiképpen felejtsd eltenni:






a Bibliádat
ünneplő öltözetet a szombati úrvacsorás alkalomra, és a vasárnapi istentiszteletre
kis hátizsák, flakon és zárt cipő kiránduláshoz
szúnyog- és kullancsriasztó
a szükséges gyógyszereidet

Amire NINCS szükséged:






töménytelen mennyiségű nassolni való:
o Valószínűleg a (leendő) barátod is hoz édességet, amivel megkínálhat, nem
neked kell gondoskodnod a teljes szoba ellátásáról.
o Sőt a táborban is lesz lehetőséged finomságokhoz hozzájutni
o Csak annyit hozz el, amit valóban szükséges számodra.
o Fenntartjuk a szobavezetők jogát arra, hogy ha úgy látják helyesnek,
megszabadítsanak az felhalmozott ételtartalékaidtól.
elektronikus eszközök
o A telefonálásra a szobavezetők szívesen kölcsönadják a saját készüléküket.
o Wifi nincs.
o Kütyünyomogatás céljára pedig nem érdemes elhozni, jobb programokkal
szolgálunk neked.
o Ha mégis elhozod, nem tudunk érte felelősséget vállalni.
feleslegesen sok költőpénz.
o A táborban nincs büfé, csak italautomata. Kiránduló helyen pedig maximum
egy fagyi árával számolj.

Szülői nyilatkozat
Tábor előtt, ha egészségesnek és tünetmentesnek érzed magad, nyomtasd ki és írasd alá valamelyik
szülőddel a honlapon található egészségügyi nyilatkozatot. Majd a táborba hozd el, és érkezéskor
add le a regisztrációnál.

Fizetés
Ne felejtsd el befizetni a tábori költségekhez való hozzájárulás hátralévő részleteit. Ezt megtehetik a
szüleid átutalással vagy akár a táborba való érkezéskor készpénzben is.

Utazás, érkezés, regisztráció
A tábor hétfőn délután 15:00 órakor nyit. Szervezd meg a családoddal, barátaiddal vagy a
gyülekezetedben az utazást, hogy kora délutánra megérkezhess a táborba.
A tábor kezdetén érkezéskor Jeruzsálem előtt (az épület főbejárata előtt) regisztrálj be. Itt nyújthatod
át az aláírt szülői nyilatkozatot, és fizetheted be a tábori hozzájárulásból fennmaradó összeget,
valamint tájékoztatást kapsz a szobabeosztásról.
Ezután megkeresheted a szobádat, berendezkedhetsz, megismerkedhetsz a szobavezetőiddel és a
szobatársaiddal.
Kb. 16:00 órakor hivatalosan megnyitjuk a tábort, és Tábornyitó játékokkal kezdünk, amiken akár a
szüleid és nem-táborozó testvéreid is részt vehetnek.
18:00-kor vacsora a táborozók részére.

Tábor alatt
Táborba azért megyünk, hogy kikapcsolódjunk a hétköznapokból. Kérünk, tedd le a kezedből erre a
néhány napra a telefonodat, itt akár 100 új ismerőst szerezhetsz egy hét alatt internet nélkül is.
Szüleiddel való kapcsolattartásra lesz lehetőséged az étkezések előtti szabadidős blokkokban (11:3012:00 és 17:30-18:00). Ha nem hoztál magaddal telefont, a szobavezetők szívesen kölcsönadják a
sajátjukat.
Kérünk, hogy tartsd tiszteletben, hogy ez egy keresztyén tábor, keresztyén értékrenddel. Használj
ennek megfelelő kifejezéseket, és hordj illendő öltözéket, illetve tiszteld meg az áhítatos alkalmainkat
azzal, hogy figyelsz, de legalábbis nem zavarsz közben másokat.

Tábor zárása, hazautazás
Vasárnap délelőtt 9:30-tól imaórát és 10:00-től istentiszteletet tartunk, amire hivatalosak szüleid,
családod is.
12 órakor a tábor közös ebéddel zárul a táborozók részére. Ha teheted, azon még vegyél részt.
Hazainduláskor köszönj el a szobavezetőidtől és Zoli bácsitól.

További kérdések
Ha további kérdésed van a táborral kapcsolatban, bátran keresd fel Zoli bácsit (a tábor vezetőjét)
telefonon: +36-20-770-5631 vagy emailben: kegyelemalap@gmail.com.

