Erdélyi (Pottyond) néptánctábor információi
1. Indulás különbusszal (Szabados busz) 2019. július 22-én (hétfőn) 400-kor a
szandaszőlősi orvosi rendelő elől. Gyülekező, bepakolás 3.45-kor.
2. Felszálláskor leadni: útlevél vagy személyi igazolvány
3. A mellékelt szülői nyilatkozatokat kitöltve, aláírva mindenki hozza magával!
4. Ellenőrizzék az útlevelek és személyi igazolványok érvényességét!
5. Csoportos utasbiztosítás kötünk minden utazó számára.
6. TAJ-kártyát vagy annak másolatát, diákigazolványt feltétlenül hozza mindenki
magával!
7. Kérjük a szülőket, akiknek gyermeke rendszeresen szed gyógyszert, Rita nénit
tájékoztassák az induláskor!
8. Érkezés a táborhelyre kb. 1800-kor. (Egy órás időeltolódás van.)
9. Enni, innivalót mindenki annyit hozzon magával, ami útközben és ebédre is elég lesz.
Vacsorát már kapunk.
10. A tábor helyszíne: Pottyondi Erdei Iskola Vendégház, Románia, Hargita megye,
Csíkszentgyörgy község, Pottyond falu 217. A tábor gyönyörű természeti
környezetben, a Csíki havasok lábánál található, teljesen körülkerített, biztonságos.
Szállás 6-8 személyes szobákban, részben emeletes ágyakkal, közös
mellékhelyiségekkel. A táborhoz nagy zöld övezet, tematikus tanösvények, nagy
közösségi terek tartoznak, van kosárlabdapálya, sportpálya, ping-pong asztalok.
Javaslom megnézni:
https://www.youtube.com/watch?v=EbSETyQle64&feature=youtu.be
11. A helyszínen NINCS térerő, vagy gyenge, ill. nem minden szolgáltató elérhető, ezért
a mobiltelefonos kapcsolattartás, a Facebook használat nem lesz megoldható,
vagy korlátozott lesz. A szülők tájékoztatását biztosítani fogjuk.
12. A tábort együtt valósítjuk meg a pályázati partner csíkszentkirályi gyerekekkel és
pedagógusokkal. Az ismerkedés elősegítésére az elszállásolás is vegyesen történik,
egy-egy szobában szandaszőlősi és csíki gyerekek lesznek együtt.
13. Étkezés: napi öt alkalommal. Az ellátás reggelit, ebédet, vacsorát és ezen kívül
tízórait, uzsonnát, pótvacsorát és 1 liter palackozott ásványvizet tartalmaz.
14. Költőpénznek lejt és forintot is hozhatnak a gyerekek. A zsebpénzével mindenki maga
gazdálkodik, és vigyáz rá. Értékes dolgot (telefon, fényképezőgép, stb.) csak saját
felelősségre hozhatnak.
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15. Program: tánc és énektanítás helyi táncosoktól, énekesektől, élő zenekari kísérettel,
faluismereti séta, szekeres túra, környezetismereti gyalogtúra, kézműves
foglalkozások (pl. bútorfestés, fafaragás, nemezelés, bőrfonás, bordás laska
{csigatészta}készítés), sportprogram, vetélkedők, táncház, disco (Dj. Black )
16. A szabadidő eltöltésére lehet hozni: labdát, könyvet, kártyát, társasjátékot, ping-pong
ütőt (labdával), tollas ütőt (labdával).
17. Amit még feltétlenül be kell pakolni:
- a táncpróbákra próbaruhát (lányok szoknya, fiúk rövid vagy hosszúnadrág, cipő),
- fürdőruhát, naptejet, szúnyogriasztót, legalább 3 törölközőt, tisztálkodási
felszerelést (fogkefe, fogkrém, tusfürdő, szappan), WC-papírt, papírzsebkendőt,
papucsot, 6 váltás fehérneműt
- meleg ruhát, szabadidőruhát, esőkabátot, zárt cipőt/sportcipőt
- kisebb hátizsákot, zseblámpát, ceruzát, tollat
18. Visszaindulás 2019. július 28-án (vasárnap) a délelőtti órákban. Hazaérkezés
éjszaka, kb. 12 órás úttal kell számolni.
19. Elérhetőségünk: +36 70/618 58 89 (Király Eszter)
Szolnok, 2019. június 20.
Mindenkinek jó készülődést kívánunk!
Ildikó néni, Rita néni, Dani bácsi, Eszter néni

FORDÍTS!
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