
Tatabányai Evangélikus Egyházközség napközis tábora, 2020. június 29 - július 3.

Kedves Táborba Jelentkezők! Tisztelt Szülők, Gyermekek!

Nagyon örülünk, hogy szívesen részt vesztek gyülekezetünk napközis táborában! És annak is, hogy
reménységünk szerint van lehetőség a tábor megtartására. Az alábbiakban összefoglaljuk a jelen
ismereteink  szerinti  információkat  a  táborral  kapcsolatban.  Kérem,  hogy  figyelmesen
tanulmányozzátok át! A járvány miatt sokmindenben más körülmények között, más feltételekkel,
lehetőségekkel tudjuk idén a tábort megtartani. Ezért kérem, hogy az alábbiak figyelembevételével
gondoljátok át mégegyszer részvételi szándékotokat.

Nagyon  sokat  töprengtünk,  mérlegeltünk,  hogy  hogyan  lehetne  okosan,  biztonságosan  és
élvezetesen szervezni a tábort.  Az eredeti (márciusig tervezett) és az azóta hirdetett  vagy szóba
került információktól függetlenül, azok ellenére, az alábbiakat tudjuk előre jelezni:

1.  A fogadható  létszám korlátozott,  ezért  egyelőre  június  9.  reggel  a  jelentkezéseket (24  fő
gyermeklétszámmal)  lezártuk, újabbakat nem fogadunk. Azokat, akik eddig jelezték részvételi
szándékukat,  várjuk szeretettel,  és kérjük,  hogy  aki mégsem tud jönni,  az feltétlenül mielőbb
jelezze ezt.

2. A tábort egy huzamban, június 29. hétfő – július 3. péntek közt tartjuk.  A nagy létszám
okozta  egészségügyi  kockázatot  a  megnövelt  segítői  létszámmal  és  a  programok  szokottnál
szeparáltabb  megoldásával,  csoportbontásokkal  igyekszünk  ellensúlyozni.  Nemcsak  egyes
versenyek,  játékok,  kézműves  feladatok  során  osztjuk  csoportokra  a  gyerekeket,  hanem  két
turnusban szervezzük meg az ebédelést, valamint a zárt térben (kistemplomban) maximum a
gyerekek felének tartunk egyidőben foglalkozást, a másik felének ugyanakkor az udvaron vagy
más kültéren.

3. Mivel a  „házon belüli”  programok ilyen formában részben az udvarra kerülnek, valamint az
elmenős programok aránya is növekszik a zárt tér kockázata miatt, ezért a szokottnál is jobban ki
leszünk téve az időjárás szeszélyének. Fontos tehát, hogy mindenkinek legyen elegendő ruhája
esőre, szélre, zimankóra készülve. Várhatóan sok séta lesz a hét során, tehát mindenki készüljön fel
ennek fizikai megpróbáltatásaira: terv szerint a városban és a környező zöld területeken is fogunk
menni, akár 5-10 km-es nagyságrendben naponta.

4.  Az  egészségügyi  védelmi  előírások szerint  igyekszünk  eljárni  a  körülmények,  feltételek
biztosítása  során.  A  rendelkezésre  álló  infrastrukturánk  (kistemplom,  parókiaépület,  udvar)
korlátozott,  valamint  a  tömegközlekedést  idén  célszerű  mellőznünk,  de  az  adottságaink  keretei
között  gondoskodunk a  tisztaságról,  fertőtlenítésről,  biztonságról.  Minden résztvevőtől  a  csatolt
egészségügyi nyilatkozat aláírását kérjük: ez minta, tájékoztatásul, minden családnak előkészítem,
és amikor  jönnek,  kérjük aláírni).  Minden résztvevőtől  kérjük az elővigyázatossági  szabályok
betartását és az azokban való együttműködést.

5. Részvételi hozzájárulásképpen a gyermekektől lehetőség szerint az alábbi összegeket kérjük:
- Családonként az első résztvevő gyermek után 10.000 Ft/hét (2.000 Ft/nap)
- Családonként a további gyermekek (testvérek) után 5.000 Ft/hét (1.000 Ft/nap)
- Ételérzékeny gyermekek (akik nem ehetnek normál éttermi menüt és péksüteményt) után 1.000
Ft/hét (200 Ft/nap) (Számukra  speciális étrendet nem tudunk biztosítani, ezért kérjük, hogy ők
hozzanak magukkal élelmet, amire szükségük van, illetve kérjük, hogy szóljanak erről előre!)
Kérjük, hogy ki-ki a heti részvételi összeget vagy a tábor kezdete előtt átutalással (Tb.Evangélikus
Egyházközség 11740009-20201533), vagy az első napon személyesen fizesse be.



6.  Ellátás,  felszerelés: Kérjük,  hogy  mindenki  hozzon  magával  megfelelő  ruházatot:  nagy
melegre,  napos időre és esős,  hűvös helyzetre is.  Kényelmes  cipőben jöjjenek, amiben bírják a
kirándulást,  füvet,  hegymászást.  Mindenki  gondoskodjon  napsütés  elleni  sapkáról,  krémről,
valamint a kullancsok, szúnyogok elleni védelemről is, kinek-kinek szükséglete szerint.
Legyen  mindenkinél  saját  kulacs,  palack,  amibe  innivalót  tudunk  adni.  Lesz  mindenkinek
pohárkája a táborban, de a sétákon célszerű a magunknál tartott külön ivóalkalmatosság.
Pénteken a strandra fürdőruhát, nap elleni krémet, törülközőt hozzon mindenki.
Reggelire  és  uzsonnára  minden  nap  lesz  friss  péksütemény,  változatosan  édes-sós  fajtákból,
valamint  folyamatosan  innivaló.  Ebédet  az  étterem  kínálatából,  általunk  előre  kiválasztott
menüválasztékban kapunk. Ételt, italt csak az hozzon magával, akinek az ételérzékenysége miatt
szükséges.
Amikor szükséges, mindenkinek biztosítunk arcmaszkot, illetve fertőtlenítőszert a nap folyamán a
rendszeres kézmosáshoz.

7.  A programokról ezeket  tervezzük:  szokás  szerint  naponta  reggel  8  óra  fele  várjuk  a
gyerekeket a Tátra u. 13-ban.
Délelőtt a Tátra u-ban igetanulmányozás, kézműveskedés és udvari játék lesz.
Kb. 10:30 és 12 óra között ebéd, két, egymást váltó csoportban, Grill Bárban.
Ebéd után általában elmegyünk sétálni, hosszabb-rövidebb távra: játszótérre, hegyekbe, városba.
A visszaérkezéstől függően 16 óra körül ér véget a napi program.
Az utolsó napon, pénteken már délelőtt elmegyünk a Gyémánt Fürdőbe, és ott töltjük a napot, oda
visszük az ebédet is. A strandon jelen információnk szerint csak a kinti részeken leszünk, a nagy
csúszdákra nem engedünk senkit, csak saját szülői felügyelettel.

Mindenféle kérdés, javaslat, változás esetén várom jelentkezéseteket!
Várunk mindenkit, vigyázzatok egymásra!
A tábor szervezői nevében, szeretettel, köszönettel
Schermann Gábor
gabor.schermann@lutheran.hu
0620-824-2764

mailto:gabor.schermann@lutheran.hu


Egészségügyi nyilatkozat

Alulírott ....  (lakcím,  szül.hely,  idő,  anyja  neve,  tel.szám)  nyilatkozom,  hogy gyermekem, ....

(lakcím, szül.hely,  idő,  anyja neve)  úgy vesz részt  a  Tatabányai  Evangélikus Egyházközség

2020.  június  29-július  3.  közti  napközis  gyermektáborában,  hogy  nem  tudunk  fertőző

betegségéről, illetve a családban nincs fertőzött vagy járványügyi megfigyelés alatt álló személy, a

családunk tagjai valamennyien egészségesek.

Nem észleltük az alábbi tünetek egyikét sem: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság,

egyéb  súlyosabb  bőrelváltozás,  bőrgyennyesedés,  váladékozó  szembetegség,  gennyes  fül-  és

orrfolyás, tetű- vagy rühfertőzés.

Amennyiben  a  tábor  időtartama  alatt  betegség  gyanúja  merül  fel,  erről  a  tábor  vezetőit

haladéktalanul tájékoztatom.

Tatabánya, 2020. június 29. ____________________________________________


