
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKOTÓTÁBORI FELSZERELÉS

Arany Alkotótábor 2012
 

 

(A felszerelési tárgyakat, ruhákat célszerű megjelölni.)

ENNIVALÓ:

az első délelőttre 3-4 szendvics, innivaló 

EÜ. IGAZOLÁS:

ráírva: - a szülők címe, telefonszáma, ahol a táborozás alatt elérhetők;

- a gyermek TB száma;

- a gyermek egészségügyi problémája (pl. allergia, gyógyszerérzékenység 

stb.);

- szed e rendszeresen gyógyszert;

- kapott e kullancsoltást. -   

RUHÁK: (javasolt mennyiség)

- 2 melegítő alsó vagy más hosszú nadrág;

- 2 hosszú ujjú felső (pl.melegítőfelső, pulóver);

- 1 edzőcipő; (+ váltócipő, ha esik)

- 1 nyári lábbeli (pl. szandál),

- 1 papucs;

- rövidnadrágok;

- pólók;

- fehérnemű, zokni;

- fürdőruha;

- világos sapka;

esőkabát;

ALVÁSHOZ: -

- pizsama;

- zseblámpa (pótelem);

- kispárna, hálózsák, ha az nincs, akkor egy paplanhuzat vagy 2 db lepedő

 

ÉTKEZÉSHEZ: ;

- kulacs, konzervnyitó;

- 10 nylon zacskó;
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TISZTÁLKODÁSHOZ:

- szappan, tusfürdő;

- fogkefe, fogkrém, pohár;

- fésű;

- papír zsebkendő;

- 2-3 törülköző (egy nagyobb a strandra);

- szennyesnek zacskók;

- krém, napozószer, szúnyogriasztó;

 

Rajzfelszerelés:

- rajzdoboz, benne: akvarell, tempera, gioconda, porpasztell, grafit, 

radír, olló, cellux, ecsetek, ecsetestál, ecsettörlő rongy

- 1 db fehér pamut póló

EGYÉB:

- kis hátizsák

- zsebpénz;

Indulás júli 24-én a profi melletti parkolóból 8-kor, érkezés 30-án 16 

óra körül ugyanoda.

 

A tábor előtti/alatti elérhetőség: Horváth Zsuzsanna 20/31-88-

179, horvath.zsuzsa@kepespuszta.hu és Németh Márta 30/30-45-464, 

hovinemo@gmail.com

 

 

 

 

Harsányiné Angéla
samar@kepespuszta.hu

Horváth Zsuzsanna
beka@kepespuszta.hu

 

 

 

Bősze Lajos
lalala@kepespuszta.hu

 

 

Dunaújváros 2012. június 6.
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