
Kedves Szülők, Lányok, Fiúk! 

 

Közeledik a nyár és ismét lehetőség nyílik arra, hogy egy felejthetetlen hetet 2016. július 01-től (pének délutáni 

érkezéssel) július 08-ig (péntek reggeli táborbontás) a Zemplén megyében található, festői kis zsákfaluban, Hejcén 

táborozzatok! A táborba hívunk minden 8-14 éves kalandra éhes gyermeket! 

A program változatos:  délelőttönként egy -egy bibl iai  történettel  ismerkedhettek meg,  

énekelünk, igeverseket („aranymondásokat” ) tanulhattok. Az új  ismereteket munkafüzetben 

dolgozhatjátok fel,  melyekért pontokat kaptok, amiket a hét végén zsibvásárban ajándékokra 

válthattok.  A délutánokat labdajátékok (például foc i  egy nagy füves pályán a tábor mögötti 

réten),  számháborúzás ,  kézműves fogla lkozások (körmön fonás,  festés,  ragasztás,  nyírás…)  teszik  

élvezetessé, i l letve túrázás ,  többek között a  közeli  Boldogkőváraljára,  ahol a kitűnő ál lapotban 

helyreáll ított  várat is  „bevehetitek”.  A hét  egyik napján éjszakai túrán fedezzük fel  a közeli  

hegyen lévő forrást,  a tábort pedig hangulatos tábortűzzel zá rjuk. A napi 3-szori étkezésről kitűnő 

szakács nénik gondoskodnak, akik igyekeznek a gyerekek kedvenceit kínálni. 

A tábor költsége 20 000Ft/fő  + útiköltség. (szükség esetén lehetséges kedvezmény)  

Amennyiben részt szeretnél venni a programban,  úgy a következőkre  szeretnénk felhívni a 

f igyelmedet:  

Feltétlen hozd magaddal :  

-  írószert,  jegyzetfüzetet,  Bibl iát  (amennyiben van)  

-  egészségbiztosítás i  kártyádat ,  diákigazolványodat,    

-  egészségügyi  igazolást (körzeti  v .  iskolaorvos adja k i.)  

-  ha van,  hálózsákot  

-  kényelmes ruhát ,  zárt  cipőt ,  esőkabátot személyes t isztasági felszerelést,  hálóruhát   

-  zsebpénzt  amit  nem kell  túlzásba v inni,  mivel a tábor ban teljes e l látást van  

-  ping-pong ütőt,  to l last,  focit  sportszereket  tudunk biztosítani  

-  Kérjük,  hogy senki ne hozzon értékes ékszert,  játékszert,  tabletet,  mert ezekért anyagi 

felelősséget nem tudunk vállalni.  

 

Jelentkezni  2016. június 23-ig a helyi  lelkésznél ,  vagy az info@metegyhaz.hu e-mail  címen lehet  

 

 

 

mailto:info@metegyhaz.hu


----------------------------------------------------------------------------------- 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Gyerek(ek) neve: 

 

Kora (születési év, hó, nap): 

Taj kártya száma: 

Lakcím: 

Telefonszám (szülő elérhetősége): 

Gyógyszer- vagy egyéb allergiája: 

 

Dátum:         

                                                                                Szülő aláírása: 

 


