
 

Balatonszemesi néptánctábor információi 

 

1. Indulás közvetlen vonattal 2018. augusztus 9-én (csütörtökön) 8
45

-kor a Szolnoki 

vasútállomásról. (vonatszám:16709) Találkozás az állomás előterében, az óra alatt 

8
15

-kor. 
 

2. TAJ-kártyát vagy annak másolatát, diákigazolványt és az utazási kedvezményt 

biztosító igazolványt feltétlenül hozza mindenki magával! 
 

3. Kérjük a szülőket, akiknek gyermeke rendszeresen szed gyógyszert, Rita nénit 

tájékoztassák az induláskor! 
 

4. Érkezés átszállás nélkül Balatonszemesre kb. 12
03

-kor. Nem kell az állomástól 

messzire menni, a nagyobb csomagokat autóval elszállítják a táborhelyhez. Enni, 

innivalót mindenki annyit hozzon magával, ami a vonatra és ebédre is elég lesz. 

Vacsorát már kapunk. 
 

5. A tábor helyszíne: Balatonszemes, Munkácsy Mihály utca 1. (Valcer Táncstúdió saját 

üdülője).
 
A táborozás ideje alatt napi háromszori, házias jellegű étkezést biztosítanak 

számunkra.
 

 

6. A zsebpénzével mindenki maga gazdálkodik, és vigyáz rá. Értékes dolgot (telefont, 

fényképezőgépet, stb.) csak saját felelősségre hozhatnak a gyerekek. 

 

7. A fürdőzési lehetőség jó, mert a vízpart kb. 200 m-re van a tábor helyszínétől és 

hosszan benyúló sekély vízben lehet fürödni. Kérem feltétlenül jelezni, ha a gyermek 

nem vagy csak egy kicsit tud úszni! 
 

8. A szabadidő eltöltésére lehet hozni: labdát, könyvet, kártyát, társasjátékot, ping-pong 

ütőt (labdával), tollas ütőt (labdával). 

 

9. Amit még feltétlenül be kell pakolni: 
 

- a mindennapi táncpróbákra próbaruhát (lányok szoknya, fiúk rövid és 

hosszúnadrág) és az iskolából kapott táncos (karakter) cipőt, egy napra legalább 2 

pólót, ivókulacsot. 

- fürdőruhát, naptejet, szúnyogriasztót, legalább 3 törölközőt, tisztálkodási 

felszerelést (fogkefe, fogkrém, tusfürdő, szappan), WC-papírt, papírzsebkendőt, 

papucsot, 5 váltás fehérneműt, ágyneműhuzatot (lepedő, paplanhuzat, párnahuzat). 

- meleg ruhát, szabadidőruhát, esőkabátot, zárt cipőt/sportcipőt 

- kisebb hátizsákot, zseblámpát, kézműveskedéshez: grafit ceruzát, színes ceruzát, 

filctollat, golyóstollat, temperát, legvékonyabb ecsetet, 2 db kisebb vagy közepes 

méretű gombot, használt vagy új térdzoknit bármilyen színben. 

 

10. Visszaindulás 2018. augusztus 14-én (kedden) 15
55

-kor, hazaérkezés kb. 19
14

-kor.
 

 

A mellékelt szülői nyilatkozatot kitöltve, aláírva mindenki hozza magával és a 

vasútállomáson a találkozáskor adja át Rita néninek. 

 

A táborral kapcsolatos információk az iskola honlapján is elérhetők lesznek: 

www.szandasuli.hu 

 

Elérhetőségünk: +36 70/618-5889 (Király Eszter) 

Mindenkinek jó készülődést kívánunk! 

 

Szolnok, 2018. június 20.                                             Művészeti Iskola táncpedagógusai 


