Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Ezúton kívánunk információkkal szolgálni a napközis Erzsébet-tábort illetően. Az
pályázatot kiíró Erzsébet-alapítvány csütörtökre bírálta el a jelentkezéseinket.
Az intézményünk által benyújtott valamennyi pályázat nyertes, tehát az elmúlt
napokban megszervezésre került a három tábori turnus.
A szoros határidők miatt megértésüket kérjük, és köszönjük együttműködésüket,
aminek eredményeképpen megvalósulhat a gyermekek nyári táboroztatása.
Intézményünk az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által előírt
kötelező programelemeket megvalósítva igyekszik élménydús és tartalmas tábori
napokkal megajándékozni tanítványait.
A kötelező tábori tematikák:
1. önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés,
2. sport, egészségtudatos életmód,
3. kirándulás,
4. környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés,
5. művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség.
Az iskolánk épületeinek teljes felújítása miatt a tábor helyszíne: a Váci Mihály
Gimnázium és Kollégium főépülete (3860 Encs, Petőfi út 60.).

I. turnus: 2020.06.29 - 2020. 07.03.
II. turnus: 2020.07.06 - 2020.07.10.
III. turnus: 2020.07.13 -2020.07.17.
Az első turnusra jelentkező diákok gyülekezője: 2020.06.29-én, hétfőn 8 órától lesz a
gimnázium aulájában.
Ekkor megtörténik a csoportok kialakítása, balesetvédelmi oktatás, a járványügyi
megelőző szabályok ismertetése, a tervezett tábori programok felvázolása.
A táborozó gyermekek részére napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna) biztosítunk, amit a gimnázium ebédlőjében fogyasztanak majd el.
A kirándulás idején (előre tervezetten a szerdai napokon) hideg élelmiszercsomagot
kapnak majd a tanítványaink.

A korábbi tájékoztató levelünkre hivatkozva ismételten felhívnánk a figyelmet, hogy a
koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a táboroztatás idején
a járványügyi egészségügyi előírások betartása kötelező: a 1,5 méteres védőtávolság,
kiscsoportos

foglalkozások szervezése,

rendszeres

szappanos

kézmosás,

a

helyiségek fertőtlenítése, szükség esetén maszk használata.
Előírás a friss Egészségügyi nyilatkozat megléte, ami a tábor indulása előtt négy
napnál nem régebbi. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diák és szervező
vehet részt a táborokban. Amennyiben bármelyik tábori résztvevő tüneteket észlel
magán, kérjük, azonnal tájékoztasson minket!
A gyermekek rétegesen öltözzenek a szeszélyes időjárási viszonyok miatt, és
kényelmes cipőben jöjjenek!
Hozzanak magukkal:
 maszkot,
 papír zsebkendőt,
 esernyőt vagy esőkabátot,
 a tornaterem használatához váltó tornacipőt,
 szükség esetén gyógyszert (ha a gyermek utazás során rosszul szokott lenni),
 a kirándulásra költőpénzt!
Köszönjük az együttműködést!
A gyermekeknek jó táborozást kívánunk!
Tisztelettel: az intézményvezetés

