
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
szeretettel hívja és várja tanulóit 

"helyben maradós" napközis táborába 

A tábor ideje: 2020. június 29 - július 3. (Hétfőtől péntekig, naponta 8-tól 
16 óráig) 
A programsorozat helyszíne: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
épülete (valamint egy-egy napon a település tájháza valamint a Petőfiszállás - 
Szentkúti Kegyhely. 

A tábor részvételi díja és egyéb költségei: 6 000 Ft/ fő + egynapi 
otthonról hozott, saját gyermeke számára szülő által összeállított 
úticsomag biztosítása a Szentkúti kirándulás napján. 

Résztvevők száma: minimum 20, maximum 50 fő. 

Jelentkezés módja és határideje: a Kréta rendszerben elérhető/ Classromban 
Word formában is közzétett vagy az intézmény bejáratánál átvehető jelentkezési 
lap kitöltésével és legkésőbb 2020. június 5. (péntek) reggel 8 óráig történő 
beküldésével és minimum 2 000 Ft előleg befizetésével. 
(A táborba csak intézményünk tanulója jelentkezhet. A tábori igényeket érkezési 
sorrendben fogadjuk be/elégítjük ki. Megértésüket köszönjük.) 

A tábor munkatársai: a tanulók 10 fős "csapatainak" állandó csoportvezetői terveink szerint: 
Kocsis Éva, Horváth Hedvig, Török Melinda, Fehérné Pap Beáta/Dobóné Czinkóczi Erzsébet, 
valamint Laszák Andrea/Ernszt Petra lesznek, de a hét folyamán programokat vezetnek még Ivanics Zoltán 
iskolalelkész atya, Horváth Andrea, Czakóné Csukonyi Anita, Kovács Katalin, Sipos Zsolt, Patyi László, Csótiné 
Korda Éva és Ancsa Margit is. 

Ajánlott napi költőpénz: minimum egy-két gombócos fagylalt/jégkása ára. 

A tábor tervezett programja: 

"Reménysugár 7" 

2020.06.29
. 

Hétfő Közösségépítő nap: "összerázódó aerobik", bizalom-játékok és két óriás "tram - 
buli" azaz trambulin avató, szabadfoglalkozás és minden, ami jót tesz a karantén 
virtuális világból kiszabadult gyermeki léleknek. 
(Ebéd: csontleves epertésztával, sajtos csirkemell, burgonyapüré; uzsonna: pizza) 

2020.06.30
. 

kedd Itthon vagyok otthon! Vár a tájház délelőtt, irány a templomtorony délután! És 
természetesen sok-sok játék, beszélgetés, közös éneklés, csillám tetoválás stb. 
(Ebéd: tojásleves, bolognai spagetti; uzsonna: lekváros piskótatekercs)  

2020.07.01
. 

Szerda Kreatív alkotó nap: nemezelés, "zokni-lovacska", dekupázsolás és még sok más 
érdekes kézműves foglalkozás. 
(Ebéd: almaleves, rántott csirkemell, sültburgonya, ketchup, majonéz; uzsonna: 
joghurt, keksz) 

2020.07.02
. 

csütörtök Dottóval Szentkútra, a természet és lelkünk csendjének felfedező útja a pálos 
kegyhelyen, szentmise, a kút vizének megkóstolása. 
(Ebéd és uzsonna: szülő által csomagolt finomságok és bőséges folyadék) 

2020.07.03
. 

péntek "Tehetségkutató" - vetélkedők, kihívások, bemutatók napja, sport és sorversenyek, 
karaoke, számháború vagy méta stb. 
(Ebéd: Alföldi gulyásleves, palacsinta - 1 lekváros és 1 kakaós; uzsonna: 
májkrémes kenyér uborkával) 

A benyújtott tábori jelentkezések elfogadásáról és a táborral kapcsolatos további teendőkről legkésőbb 
2020. június 10 - ig minden érintett tanulót és szüleit értesítünk. 

Önfeledt, valóban reménysugaras élményekben gazdag héttel várjuk tanulóinkat. Táborozzatok 
velünk! 

Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető


