Magyar nyári nyelvtábor gyerekeknek és fiataloknak 2020
Szülő- és diákinformáció
szervező egyesület: Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája
szállás: Aranypart Kollégium, Beszédes sétány 79 A
8600 Siófok/ H
tel: 0036 84 311-630 (recepció)
táborvezető: Mag. Attila Somogyi
e-mail: somogyi@gmx.net, HP: www.vhs-ungarn.at
mobil: +43 676 375 277 3
indulás:
2020. július 06. –hétfő, 09.00 óra ZBGO parkoló, Badgasse 7
7400 Oberwart/Felsőőr
érkezés:
2020. július 12. vasárnap, k.b. 13 óra – „ –
Általános információk:
A nyelvhétre egy sokszínű programot állítottunk össze (nyelvtanítás, zene,
kirándulások, szakkörök, sport, fürdés/úszás…). A pontos program az időjárástól is
függő és így változhat, ezért a résztvevők csak induláskor kapják majd meg. A
tábordíj az utazást, a tanítást, a szállást és az étkezést (a kirándulások kivételével)
tartalmazza, valamint egyéni költségeket a szabadidő alatt nem tartalmaz.
Egészségügyi és egyéb problémák esetén kérjük előre értesítsék a táborvezetőt a
fenti elérhetőségen (allergiák, étkezés, gyógyszerek stb.). Az elszállásolás 3-4 ágyas
szobákban történik. Fürdő és wc van a szobában (kollégiumi szobák). WiFi, a
közösségi terem és a tv-terem is használható. A kollégium saját stranddal és
sportpályával (keménypálya) rendelkezik. A szomszédban van egy kisbolt és egy
büfé. Kérjük, hogy az első napi kenuzásra a fürdőruhát mindjárt a kis hátizsákba
pakolják.
A következő dolgokat okvetlenül hozzák el:
Ùtlevél vagy személyigazolvány, E- Card vagy tb-kártya (beteg- és balesetbiztosítás)
házi cipő, sportcipő, sportcucc, fürdőcucc, törülköző (fürdőszobába és strandra),
mosdócucc, kis hátizsák, vizesüveg, napkrém, esernyő vagy esőkabát, írószer (füzet
és ceruza), kis személyes patika (elsősegély felszerelés a táborvezetésnél és a
kollégiumban is van), higiéniai cikkek (maszkok, fertőtlenítő) zsebpénz és
hangszerek (a népzenészeknek). A magyar határ után van lehetőség pénzváltásra.

A tábor idején a BMAFJ Covid-19 ényhítések útmutató ajánlatait és a magyar
törvényeket figyelembe kell vennünk. Igy a „kiscsoportunk“ számára nem kötelező a
maszk viselése de ajánlatos a minimum távolság betartása. Annak ellenére mindenki
hozzon maszkot és fertőtlenítőt magával. Elutazás előtt és a buszon a gyerekek még
további tájékoztatást kapnak és a szülőknek egy „covid nyilatkozatot“ ki kell tölteni.

Szervezési tudnivalók:
Kérjük, hogy a táborvezetőt a tábor idején csak fontos, kivételes esetben hívják a
mobil telefonján. A gyermekeiket el tudják érni mobil telefonjaikon a tanítási-,
pihenési-, étkezési- és programidőkön (9-12 tanítás, 14-18 sport és strandprogram
vagy kirándulás) kívül. WiFi – is használható (telefonálásra alkalmas idők: reggel 8 –
9 óra között, és a vacsora után 19-20 óra között). A tanítási-, a program- és a
pihenési idők alatt az elektronikus eszközöket, mint pl. okostelefonokat és laptopokat
ki kell kapcsolni. A resztvevőknek be kell tartani a tábori- es a kollégiumi rendet és ők
felügyelet alatt vannak a programok alatt is. A résztvevők a kisérő tanárok
engedélyével elmehetnek bevásárolni (életkornak és magatartásnak megfelelő
beosztással). Ön a jelentkezéssel abba is beleegyezik, hogy a gyermeke részt vehet
minden tervezett aktivitáson (fürdés/úszás, vizibiciklizés, sport, kötélpark,
kirándulások, szabadidő programok...). Ha ezt nem szeretné, okvetlenül értesítse a
vezetőt, hogy megbeszéljük, hogy gyermeke mit nem csinálhat. A rendezők a
résztvevők értéktárgyaiért és pénzükért nem vállalnak felelőséget. A szobákat
mindig be kell zárni és a kulcsot a recepción le lehet adni. Az útleveleket/ a
szemelyigazolványokat és a tb/ E-cardokat a recepción fogjuk leadni. Súlyos
szabálysértések esetén a résztvevőket ki lehet zárni a rendezvényről és a szülőknek
vagy az általuk megbízott személyeknek el kell őket hozniuk. Ez az idő előtti
elutazásra is érvényes. Esetleges kérdések esetén szívesen állok rendelkezésre.
Barátságos üdvözlettel
Förderer/támogatók:

Mag. Somogyi Attila (vezető)

