Sommer Sprach- und Volkskunstlager Siófok 2022

Information für Eltern und Kinder
Veranstalter: Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn
Unterkunft: Aranypart Kollégium, Beszédes sétány 79 A
8600 Siófok/ UngarnTel: 0036 84 311-630 (Rezeption)
Organisation und Leitung: Mag. Attila Somogyi
e-mail: vhs.ungarn@gmail.com, HP: www.vhs-ungarn.at Mobil: +43 676 375 277 3

Abfahrt: Montag 4. Juli 2022 - 9 h Parkplatz ZBG, Badgasse 7- Szombathely „Kistesco“ ca.10 h
Rückkunft:
Sonntag 10. Juli 2022 - ca. 13 h – „ –
Allgemeine Kursinformation:
Für die Sprachwoche haben wir ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt (Sprachunterricht, Musik, Ausflüge, Workshops, Sport, Baden/Schwimmen…).
Das genaue Programm ist wetterabhängig und kann kurzfristig geändert werden. Daher erhalten die
Teilnehmer es erst bei Abfahrt. Im Preis sind Fahrt, Unterricht, Unterkunft und Verpflegung (außer bei
längeren Ausflügen 1-2 x) inbegriffen. Individuelles während der Freizeit ist nicht inbegriffen. Falls ihr
Kind irgendwelche Beschwerden, Allergien usw. hat, welche die Betreuer wissen sollten, bitten wir um
Mitteilung dieser (Tel. Leiter siehe oben). Die Unterbringung erfolgt in 3-6 Bett Zimmern/Apartments. In
den Zimmern gibt es Bad und WC (Kollegium Zimmerstandard). Fernsehraum und Gemeinschaftsraum
sind auch benutzbar. WiFi vorhanden. Unser Kollegium verfügt über einen direkten Strandzugang und
eine Sportanlage (Hartplatz). In der Nähe des Heimes ist auch eine Gemischtwarenhandlung. Für den
1. Tag bitte gleich Badesachen in den kleinen Rucksack packen, denn eine Kanufahrt auf der Raab ist
geplant.
Corona Info: Für unsere Lager gelten die aktuellen Bestimmungen, d.h. außer den üblichen
Hygienemaßnahmen bestehen derzeit keine besonderen Einschränkungen, jedoch bitten wir die
TeilnehmerInnen vor der Abreise aus Sicherheitsgründen zu Hause am Sonntag einen Corona-Test
durchzuführen. Bitte den Kindern auch ihre Impf- oder Genesungszertifikate mitgeben, falls für die
Heimreise kurzfristig wieder Einschränkungen eingeführt werden sollten. Bitte kopieren/speichern Sie
dazu auch sicherheitshalber alle Daten ihrer Kinder.
Wir bitten um die Mitnahme folgender Ausrüstung/Sachen:
Reisepass oder Personalausweis, E- Card oder entsprechende Auslandskrankenversicherung, Covid19 Impf- und/oder Genesungsbestätigung, Grüner Pass (falls vorhanden). Hausschuhe, Turnschuhe,
Sportsachen, Badezeug, Handtücher (Badetuch für Strand und Handtuch für´s Badezimmer),
Waschzeug, Wechselwäsche für eine Woche, kleiner Rucksack für Ausflüge, Wasserflasche,
Sonnenschutz, Regenschutz, Schreibzeug (Heft und Stifte genügt), kleine Hausapotheke für individuelle
Bedürfnisse (1.Hilfe Ausrüstung ist bei der Leitung und im Kollegium vorhanden), Hygieneartikel
(Masken, Hände-Desinfektionsmittel, Covid-19 Antigen-Selbsttest) und Taschengeld (ca. 50 €
empfohlen). Die Kinder haben gleich nach der Grenze die Möglichkeit zum Geldwechsel.
Organisatorisches:
Aus organisatorischen Gründen bitte ich Sie den Kursleiter während der Sprachwoche nur in besonders
dringenden Fällen anzurufen. Sie können ihre Kinder außerhalb der Unterrichts- und Programmzeiten
(von 9-12 Unterricht und von 14-19 betreute Programme wie Sport-, Strand, und Ausflugsprogramm…)
auf ihren Handys erreichen, allerdings können zusätzliche „Roomingkosten“ im Ausland entstehen. WiFi
– Verbindungen ebenfalls möglich. Zum Telefonieren steht die Zeiten von 08- bis 09 Uhr in der Früh
und nach dem Abendessen von 19-21 Uhr zur Verfügung. Während der Unterrichts- Programm- und
Ruhezeiten sind elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops usw… abzuschalten. Ihre Kinder
stehen
unter
Aufsicht
der
Begleitlehrer/Betreuer.
Haus-,
Lagerordnung
und
Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten. Die Kinder können in ihrer Freizeit mit Einverständnis
der Leitung in Gruppen zu mindestens 2 Personen einkaufen gehen bzw. persönliche Besorgungen
erledigen (altersadäquate Einteilung durch die BetreuerInnen). Mit der Anmeldung erklären sie sich
natürlich auch bereit, ihre Kinder am angebotenen Programm teilnehmen zu lassen
(Schwimmen/Baden,
Tretbootfahren,
Sport,
Seil-Klettergarten/Kalandpark,
Ausflüge,
Freizeitprogramm...). Falls Sie dies nicht wünschen, bitte dies dem Leiter mitzuteilen. Die Leiter/Lehrer
übernehmen keine Verantwortung für die Wertsachen und das Geld der TeilnehmerInnen. Die Zimmer
müssen beim Verlassen abgesperrt werden und die Schlüssel sind an der Rezeption abzugeben.
Reisepässe/Personalausweise und e-Cards werden von den Lehrern abgesammelt und an der
Rezeption verwahrt. Bei groben disziplinären Verstößen können die Kinder von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden und müssen von den Erziehungsberechtigten abgeholt, oder die Heimfahrt
organisiert und finanziert werden. Dies gilt auch für eine vorzeitige Abreise. Unser Lager wird vom
Bundeskanzleramt und dem Land Burgenland gefördert. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen:
Mag. Somogyi Attila (Leiter)

Nyári nyelv- és népművészeti tábor Siőfok 2022
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:
érkezés:

2022. július 04.–hétfő, 09.00 h ZBGO parkoló, Badgasse 7
7400 Oberwart/Felsőőr – Szombathely „Kistesco“ kb. 10 h
2022. július 10. vasárnap, kb. 13 h – „ –

Általános információk:
A nyelvhétre egy sokszínű programot állítottunk össze (nyelvtanítás, zene, kirándulások, szakkörök,
sport, fürdés/úszás…). A pontos program az időjárástól is függ és így változhat is, ezért azt a résztvevők
csak induláskor kapják meg. A tábordíj az utazást, a tanítást, a szállást és az étkezést (a kirándulások
kivételével) tartalmazza, de 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 3-6 ágyas szobákban történik. Fürdő és WC található a szobákban
(kollégiumi szobák). A WiFi, a közösségi terem és a tv-terem is használható. A kollégium saját
strandkijárattal 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:
Útlevél vagy személyigazolvány, E- Card vagy tb-kártya (beteg- és balesetbiztosítás), érvényes „3-G
igazolás“, 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.
Covid-19 infó: A táborunk idején természetesen az aktuális Covid 19 szabályokat is be kell tartanunk,
ami azt jelenti, hogy egyenlőre nincsenek nagyobb korlátozások. Elutazás előtt viszont kérjük, hogy
biztonsági okokból vasárnap még egy Covid 19 gyorstesztet csináljanak gyermekeikkel. Mindenki
hozzon maszkot és kézfertőtlenítőt. Tovább még az oltási- vagy gyógyulási igazolást illetve a „zöld
igazolványt” is (kinyomtatott formában is), mivel a beutazási szabályok változhatnak a tábor ideje alatt.
A gyerekek fontos adatait/dokumentumait otthon is őrizzék meg.

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 08 – 09 óra között, és a vacsora után 19-21 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- és a kollégiumi rendet , ők felügyelet alatt vannak a programok
alatt is. A résztvevők a kisérő tanárok engedélyével mehetnek cask el bevásárolni (életkornak és
magatartásnak megfelelően). Ön a jelentkezéssel természetesen 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 szülők vagy az általuk megbízott személyek kötelesek
őket elhozni és saját költségre hazaszállítani. Idő előtti elutazás esetén is az előbb említettek
érvényesek. Esetleg további kérdések esetén is szívesen állok rendelkezésre.
A rendezvény támogatói: Bundeskanzleramt/ Kancellári Hivatal és Land/ Tartomány Burgenland
Üdvözlettel

Mag. Somogyi Attila (vezető)

