
ARANY alkotótábor 2013 július 23. - július 29.

Az Arany János Általános

Iskola részére!

Program:

1. nap: indulás reggel 8-kor a “Profi parkolóból” különbusszal, érkezés a táborba, berendezkedés,            

szakmai munka elindítása, nyitó tábortűz.

2-6 nap: napi alkotómunka a táborban vagy külső helyszínen 4-6 órában (rajzolás-festés           

különböző eszközökkel, batikolás, agyagozás, fotó, land art). Kirándulás Abaligetre        

(cseppkőbarlang), Orfűre (strandolás), Pécsre (múzeumlátogatás), Kánba (túra). Közösségi       

programok: kincskeresés, társasozás, tábortűz, tábori olimpia, filmvetítés.

7. nap: csomagolás, szakmai munka értékelése, hazautazás. Érkezés 16 óra körül a “Profi            

parkolóba”.

Költség:

1) A tábor támogatott alap ára: 19.500,- Ft (utazás, szállás, programok, napi 5 étkezés)

Szeretnénk ha minden jelentkezőt a szükséges mértékben támogathatnánk, ezért a tábor alap           

ára mellett (ami már támogatást tartalmaz), további két lehetőséget kínálunk:

2) Amennyiben Ön úgy ítéli meg saját anyagi helyzetét, hogy lehetősége van az alap árban              

foglalt támogatásról lemondani, a Jelentkezési lapon található megfelelő opció bejelölésével         

megteheti ezt. (A tábor teljes ára 29.800,-Ft) Ezzel Ön is hozzájárul, hogy alapítványi            

forrásainkból még több tehetséges gyerek táborozását megkönnyítsük!

3) A jelentkezési lap megfelelő részének megjelölésével további alapítványi támogatás         

igényelhető, melyet pályázati forrásoktól függően később tudunk elbírálni.

Befizetés:

Egy összegben vagy részletekben június 14-ig (tanév végéig) kérjük befizetni a részvételi díjat            

(április-május-júniusban meghatározott befizetési napokon) Horváth Éva tanárnőnél.

Jelentkezés:

A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva kérjük március 15-ig visszaküldeni. Felszereléslistát és          

egészségügyi nyilatkozatot a június eleji szülői értekezleten adunk minden jelentkezőnek.

Köszönjük a figyelmet és az érdeklődést - kövesse figyelemmel Ön is alapítványunk életét és az              

alkotótáborokra való felkészülésünket a www.kepespuszta.hu címen!

Dancs Esztella
dancs.esztella@kepespuszta.hu

Horváth Zsuzsanna
beka@kepespuszta.hu Bősze Lajos

lalala@kepespuszta.hu

Kulcs / Dunaújváros / Budapest

Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért alapítvány
2400, Dunaújváros, Március 15. tér 5.

Adószám: 19096218-1-07

Bankszámlaszám: OTP 11736037-20025672

www.kepespuszta.hu



JELENTKEZÉSI LAP

Engedélyezem, hogy gyermekem,

…............................................

(a gyermek neve)

az ARANY alkotótáborban részt vegyen. (2013. július 23. - július 29.)

Alkotótáboraink rendszeres segítői a szülők. Ők végzik a bevásárlást, főzést, mosogatást, segítik

a programok lebonyolítását. Turnusonként 8-12 szülő szokott velünk táborozni.

Segítő szülőként a táborozásban részt veszek:

Név:............................................................

Telefonszám:.................................................

E-Mail cím:....................................................

Utazás/Részvétel:   Autóval / Autó nélkül (megfelelő aláhúzandó)

A táborozásban résztvevő más családtag / ismerős:

….................................................................

Egy lehetőséget kérünk megjelölni a jelentkezéshez!

Alap árat kívánok fizetni gyermekem tábori részvételére.
     (19.500,-Ft)

Az alap árban foglalt támogatásról lemondok, így több tehetség táborozását mozdítom elő.
     (29.800,-Ft)

Gyermekem számára további alapítványi támogatást igényelek.
      Indoklásom:

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

kelt     /     aláírás
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