
Tisztelt Szülők! Kedves Táborozó(k)! 
 

 

XIII. Koboldtábor (Mende, 2016. július 18 – 23.) 

 
A leutazás külön busszal fog történni, amely a Gádor Iskola elől indul majd 7.30 -kor. 

 

Az induláskor szeretném megkapni a táborozáshoz szükséges Szülői nyilatkozatot, 

mely szerint a gyerek egészséges és közösségbe jöhet. Igazolás hiányában a 

gyermek nem vehet részt a táborban!!! (megértéseteket köszönöm.) 
 

Első befizetett étkezés hétfőn az ebéd. Ennek figyelembevételével csomagoljatok néhány szendvicset 

a gyerekeknek. Mértékkel, hogy ne kelljen semmit se kidobni.  

 

Mobil telefont nem lehet hozni!!!  

 

A táborba hétfő este 18-20 óra között és csütörtök este 18-20 óra között az alábbi 

mobilszámokon lehet majd elérni a gyerekeket: 

Martinidesz Gina: 06-30-6955675 (Vodafon), Orosz Szilvi (Sziszi): 06-30-2107688 (Telekom), 06-

30-9019987(Vodafon). 
Kérem, hogy egyéb időpontokban csak nagyon fontos esetben hívjatok a 06-30-2107688 számon. 

Gyereknek a fenti időpontokon kívül nem adjuk át a telefont! Megértéseteket köszönjük! (Nincs 

mindenhol térerő a tábor területén, ezért lehet, hogy többször kell esetleg próbálkoznotok majd )  

 

Zsebpénz max.: 2500.-Ft  (aprópénz a fagyizáshoz! ténylegesen aprópénzt hozzanak a gyerekek, 

mert a fagyizóban nagy bonyodalmat okozunk az elején, ha minden gyerek ezressel fizet.  

 

 „Egyszemélyes játék” pl. PSP, tetrisz… saját felelősségre sem hozható!  

 

A hétfői induláskor (júl.18.) lehetőség szerint szeretnék visszajelzést kapni, hogy kik tudnak részt 

venni a szombatra tervezett táborzáró sportnapon (szülők, nagyszülők, testvérek). A program kezdését 

9-re tervezzük. A közös sportolást követően táborzárás és hazautazás egyénileg kb. fél egykor. Kérnék 

szépen visszajelzést, hogy kik nem tudják onnan hazahozni gyermeküket illetve esetleg ki tud plusz 

gyereket vagy szülőt is visszahozni Budapestre.  

 

Szükséges felszerelés (teljesség igénye nélkül):   

Két edzőcipő (a teremben és a kinti pályákon nem használhatjuk ugyanazt a cipőt), szandál (jó lenne 

ha nem egész nap zárt cipőben mászkálnának a gyerekek),  kosárlabda (akinek nincs attól kérünk 

szépen jelezze, annak viszünk le), hálózsák (helyettesíthető takaróval, ha valakinek esetleg nincs), 

lepedő, kispárna, alvós állatka, zseblámpa, könyv (csendes pihiben olvasható), esőkabát, 

rendszeresen szedett gyógyszer, aprópénz fagyizáshoz,, fürdéshez alkalmas papucs, tisztálkodási 

szerek, törölköző (2 db), melegítők, pólók, rövidnadrágok, fehérneműk  …   

Labdára, hálózsákba, cipőbe és lehetőség szerint a ruhákba is írjátok bele legalább a monogramot.  

Kullancs és szúnyog elleni fújkák, krémek, aki amit szokott használni hozza magával. Szükség lehet 

rá.  

 

A gyerekek napi programjában szerepel reggeli torna, délelőtti és délutáni edzés, esti foci vagy 

más vetélkedő. Étterembe megyünk minden nap ebédelni. Kérem szépen, ennek 

figyelembevételével csomagoljatok a gyerekeknek megfelelő mennyiségű pólót és fehérneműt is. 

Inkább több legyen, minthogy mosni kelljen. Köszönöm! 

 

 

          

 



A elmúlt évek tábori tapasztalatai alapján külön kérném 

 

- nézzétek meg előre, hogy megfelelő méretűek legyenek a cipők, ne nyomja a gyerek lábát 

- minimum monogramok kerüljenek bele lehetőség szerint mindenbe, de a koboldos pólókba 

leginkább 

- ha megoldható egy külön papucsot hozzanak a gyerekek fürdéshez, sima egyszerű műanyag 

papucs elegendő. Mezítláb nem engedjük őket tusolni! Fürdés után zoknival nem tudják 

felvenni vissza a vizes papucsot. 

- hosszú hajúaknak csattok, hajgumik, hajráf, hajpánt … 

- kapucnis esőkabát, esetleg esernyő, mivel rossz idő esetén is elmegyünk ebédelni az 

étterembe 

- sok-sok ruha.. 5 alkalommal megyünk étterembe ebédelni, majd fagyizni. A gyerekeknek 10 

edzésük lesz + éjszakai kosár + táborzáró sportnap. 2 edzésen még elviselhető ugyanaz a póló 

és rövidnadrág, de a fehérneműket minden alkalommal cserélni kellene. Mosási lehetőség lesz 

(mindenki saját magának kézzel), de célszerű minél többet hozni. Edzésre nyugodtan lehet 

trikókat, kopottabb pólókat, rövidnadrágokat is hozni. Nem divatbemutató! Úgyis bele 

izzadunk, remélem   

- 2 zárt cipőt kérnék ha megoldható, mert a teremben használatos cipőben nem lehet kint 

focizni, tollasozni, illetve ha harmatos a fű és nincs külön benti cipő akkor a reggeli futást is 

kénytelenek leszünk a teremben megoldani. 

- a gyerekeknél ne legyen gyógyszer! Rendszeresen szedett gyógyszert névvel és 

adagolással ellátva kérem szépen nekem vagy valamely felnőtt segítőmnek odaadni. Alap 

gyógyszereket, kötszert, ragtapaszt…stb. mi viszünk. Gyerekorvos van Mendén. 

- A Szülői Nyilatkozat MINDENKINEK KÖTELEZŐ! ne hozzon senki kellemetlen 

helyzetbe azzal, hogy elfelejti. Köszönöm! Buszra szállás előtt kérem leadni! 

- A tábor ideje alatt nem fogadunk látogatókat! Tudom, hogy vannak, akik arra felé járnak 

szülők, nagyszülők, de kérnék mindenkit, hogy szombat reggel előtt ne látogasson meg 

minket. Szombatig a tervek szerint, az eddigi táborokhoz hasonlóan éjszakánként feltöltjük 

majd a nap fényképeit a kobold honlapra.  

 

 

Szombat reggel fél 9-től nagy szeretettel várjuk majd a Szülőket és Tesókat is. 

Természetesen sportos öltözékben, hiszen sorversenyek, focimeccs és kosármérkőzés is 

vár majd Rátok. A szombati záró sportnap 9-kor kezdődik és fél egy körül fogjuk zárni a 

tábort. 

 

 

 

Akitől még nem kaptam meg, várom a TAJ kártya és diákigazolvány másolatot!!!  

 

Aki még nem fizette be a teljes tábori díjat, kérem mielőbb utalja el az egyesület 

számlaszámára vagy a megbeszéltek szerint adja majd oda.  
 

Ha a táborral kapcsolatban bármely kérdés felmerülne, kérem hívjatok. 

    

  Mindenkinek jó nyarat és sok pihenést kívánok! 

        Sziszi 

06-30-2107688 
sziszi@kosaraskoboldok.hu 

www.kosaraskoboldok.hu 
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