
 

GÓLYATÁBOR 

2021.08.16-18. 
Kedves Gólyák! 

Szeretnénk néhány információt megosztani veletek a gólyatáborral 

kapcsolatban! Szerettel várunk benneteket az Egri Pásztorvölgyi Általános 

Iskola és Gimnázium táborába! Érdemes velünk tartanod, mert nem csak 

sok hasznos információt kaphatsz, hanem új emberekkel ismerkedhetsz 

meg, új barátokat szerezhetsz. Biztosak vagyunk benne, hogy szép 

élményeket szerezhettek! Sok szeretettel várnk! 

A tábor szervezői 

 

Helyszín: 

Tiszafüred, 

Albatrosz 

Kemping 

──── 

Érkezés: 

2021.08.16. 

Távozás: 

2021.08.18. 

──── 

Részvételi díj: 

17.000 Ft 

──── 

Elhelyezés: 

4 fős faházakban 

──── 

Garantált jó 

hangulat!  

Kérdésével fordulhat: 

Asztalos Réka 

+36 30 331 6388 

asztirekaa@gmail.com 

as   



Egyéb információk 
 
Az osztályok 20201.08.16-án gyülekeznek az egri vasútállomáson, majd a 12:26 órai vonattal indulnak 
Tiszafüredre. A jegyeket elővételben az osztályfőnökök biztosítják, a gólyáknak ezzel teendője nincs. A 
vonat 13:34 perckor érkezik Tiszafüredre, ahol a Diákönkormányzat segítői várják az osztályokat és 
kísérik őket a táborba. 
A tábor 2021.08.18-án ér véget, ezen a napon az osztályok még ebédet is kapnak, majd ebéd után 
indulnak haza megbeszélés szerint, előreláthatólag a 16:12 perces vonattal.  
 
Az ár tartalmazza: 
 

 A szállást 

 Az útiköltséget 

 Az ellátást (hétfőn vacsora, kedden teljes ellátás, szerdán reggeli és ebéd) 

 A programok költségeit 

 Ágyneműt 
 
Várható programok: 
 

 ismerkedő programok, vetélkedők 

 találkozás, programok a leendő osztályfőnökökkel 

 igazgatói látogatás 

 sétahajózás 

 szabad program 

 strandolás 
 
Szabályok: 
 

 A tábor ideje alatt az alkoholfogyasztás és a dohányzás TILOS! 

 A táborban a felügyelő tanárok, osztályfőnökök és a DÖK segítőinek szervezésében zajlanak a 
programok, utasításaikat be kell tartani. 

 
Néhány apróság: 
 

 Hozz magaddal szúnyogriasztót! 

 Ágyneműre nem lesz szükség, de ha fázós vagy, egy hálózsákot hozz magaddal! 

 Hozz magaddal meleg ruhát, de kényelmes felszerelést is, a feladatokhoz és a programokhoz 
kelleni fognak! 

 Az étkezés biztosított, de apró rágcsálni valót hozhatsz, illetve a kemping büféjében is lesz 
lehetőség vásárolni! 

 A fürdőruha ne maradjon otthon! ;) 

 A jókedvet mi biztosítjuk!  


