
Kedves RETROtáborozó ! RETRO tábor

július 1 - július 7.

Ezúton invitálunk immár hivatalosan is Képespusztára a táborhely 20. (jubileumi) nyarának          

megünneplésére! Ahogy már beharangoztuk, szeretnénk ha egy hétre (legalább) visszatérnél TE is!           

A két évtized táborépítői, segítői, lakói, őstáborozói találkozzanak újra ezen az évfordulón.           

Találkozzanak és ünnepeljenek: egymással és velünk, akik ma/most szervezzük és tartjuk az           

alkotótáborokat Képespusztán!

A tábor menete

A RETRO tábor július 1-7. (hétfő-vasárnap) között lesz. (Ha kedved van, ráhangolódás a Káni             

filmfesztiválon június 28-30.) Leutazás egyénileg autóval vagy vonattal. (Segítünk a szervezésben!)          

Megfelelő számú jelentkezőnek rendelünk külön buszt (Újváros-Képespuszta) hétfőre és vasárnapra.         

Felszereléslistát nem adunk közre, légy kreatív! Programtervet szintén nem adunk ki, ezt júliusig            

titkosítottuk! A szállás és a táborhely felszereltsége tekintetében támaszkodjatok emlékeitekre. A          

házban és nagysátrakban ~45 férőhellyel gazdálkodunk, ezen felül saját sátrak/matracok használata          

válik szükségessé. A táborban való részvételt nagykorúsághoz kötjük (legalább papíron)!         

Választójog hiányában a megjelenés csak felelősség-vállaló (szülő) felmutatásával!!!

Kérünk, segíts Te is! Első lépésben szeretnénk látni, hogy hányan leszünk (legalább nagyjából), és             

hogy milyen (akár ideiglenes) infrastruktúrát biztosítsunk a létszámhoz? Ahhoz, hogy megfelelően          

előkészíthessük a közös táborozásunkat, töltsd ki a mellékelt jelentkezési lapot!

A tábor várható költségei és jelentkezés

● A szervezés megkezdéséhez kérünk, hogy a jelentkezésedkor szíveskedjél a Tábori         

hozzájárulást befizetni. Ennek mértékét Normál: 4.000,-Ft/fő vagy Támogatói: 8.000,-Ft/fő        

összegben határozzuk meg. (A hat évnél idősebb résztvevőkre vonatkozóan választandó,         

hat éves kor alatt eltekintünk a hozzájárulástól.)

● Választható: Megfelelő létszámmal, a különbusz egy útra 2.500, - 3.000,- között jöhet ki.

● Az étkezésekhez a beszerzést 1.700,-Ft/fő/nap körül kalkuláljuk, amit a tábor ideje alatt           

“becsületkasszában” gyűjtünk. Az ételek elkészítése a megszokott közös feladat lesz!

● APRÓBETŰS RÉSZ: A megjelölt költségek nem tartalmazzák a jövedéki-adó köteles (kávé,          

dohány, alkohol, gázolaj stb.) és egyéni igény szerinti fogyasztásokat! Ezekre szintén lesz           

megoldás, a szervezés folyamatban van.

Kérünk, hogy a Jelentkezési lap április 15. előtti leadásával segítsd a szervezést! Ha ez később              

sikerül az se baj, de a mielőbbi visszajelzéssel sokat segítesz!

Aktuális, így külön is kérünk: Adód 1%-ával is segítsd az alapítványi munkát!

“Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért alapítvány” Adószám: 19096218-1-07

Köszönjük a figyelmedet és a segítségedet! Kövesd figyelemmel a híreket a táborral kapcsolatban is             

a honlapon és a facebook oldalon! www.kepespuszta.hu   www.facebook.com/kepespuszta

Dancs Esztella
dancs.esztella@kepespuszta.hu

Horváth Zsuzsanna
beka@kepespuszta.hu Bősze Lajos

lalala@kepespuszta.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
RETRO tábor július 1. - július 7.

1) Ki vagy és mit eszel?

Nevem: ________________________ Email: ___________________ Telefon: ________________

Vega vagyok  Vegán vagyok  Fehérjefüggő vagyok  Szénhidrátfüggő vagyok

Egyéb/mindenevő vagyok  Ételallergiám:  ............................................ (megfelelőek bejelölendőek)

2) Jössz? Igen? Nem? Vagy csak talán? Vagy nem végig? (megfelelő napok jelölendőek!)

júni28 júni29 júni30      júli1 júli2 júli3 júli4 júli5 júli6 júli7

 - - - Káni filmfesztivál - - - - - - - - - - - RETRO tábor - - - - - - - -

3) Hogy utazol? (megfelelőek bejelölendőek)

Autóval közlekedem és várhatóan …..... szabad hely lesz nálam.

Nem autóval közlekedem (szabad helyre betársulnék)

Érdekel a különbusz lehetősége is, kérek értesítést! *

Egyéb/vonat/repülő/megoldom.

4) Családi / csoportos jelentkezés? (pl. egy családnak egy lappal elegendő jelentkezni!)

Többen jövünk, éspedig velem együtt: ......... felnőtt ......... 6-18 év között ......... 6 év alatt.

Név szerint, ill. megjegyzések:

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

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

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

5) Tudnivalók / kérések

● Kérjük, akinek nem nehézség és elfér, inkább tegyen a csomagtartóba sátrat / matracot,            

minthogy ne legyen amikor kéne! A házban és a nagysátrakban lévő ~45 hely nem kevés, de               

véges! Elrendeződni nyilván csak az első napon fogunk.

● Hangszered / horgászbotod / kedvenc zenéd / jobbik feled / jókedvedet otthon ne felejtsd!

● Kérjük, hogy a jelentkezési lapodat Horváth Évánál /Hovi/ vagy Németh Mártánál /Némó/           

vagy Horváth Zsuzsánál /Zsuzsi/ add le, lehetőleg április 15.-ig!  **

* Elegendő jelentkező esetén a különbusz költségeit előre fogjuk kérni.

** A Normál (4.000,-HUF) ill. Támogatói (8.000,-HUF) Hozzájárulásokat a jelentkezéssel kérjük

befizetni. Mindkét esetben számítunk Rád, és készülünk a részvételedre (pl. megrendeléseket adunk

le), ezért a befizetett összeget lemondásod esetén sem áll módunkban visszafizetni!

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

kelt                    /                    aláírás                    /                    átvette
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Adószám: 19096218-1-07
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