
NYÁRI TÁBORBA CSOMAGOLNI 
2019.07.28-08.11-IG 

Tisztasági csomag: 2 hétre elegendő    Ruhanemű minimum: 
 sampon       5 db alsó 
 fogkefe, fogkrém      5 db zokni 
 tusfürdő       5 db póló 
 fésű        2 db melegítő 
 kullancs és szúnyog elleni spray   5 db rövidnadrág 
 naptej       2 db fürdőlepedő 
         2 db fürdőnadrág 
         2 db pizsama 
Mosáshoz: 2 hétre elegendő      Cipők: 
 folyékony mosószer     2 db edzőcipő futáshoz 
 körömkefe       birkózó cipő 
         papucs 
Ágynemű:  
 1 db nagypárna huzat     Ruhacsipeszek a ruhák szárításához 
 1 db kispárna huzat 
 1 db paplanhuzat 

1 db 160x200 méretű lepedő (a kisebb lepedővel az a probléma, hogy a gyerekek nagy része trehány, 
összegyűrik a lepedőt és a matracot koszolják össze) 

  
Honlapunkról letölthető szülői a nyilatkozat! 
 
TAJ kártya fénymásolata!!! 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy gyermekük gyógyszer érzékenységét írásban jelezzék az 
edzőknél, illetve aki állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, a gyógyszert az adagolás leírásával 
becsomagolva kérjük leadni. 
Akinek lehetősége van, saját felelősségére tollast, futball labdát, kosárlabdát, ping-pong ütőt, társas 
játékokat, kerékpárt (rendezünk kerékpártúrát), vízi játékot, stb… hozhat magával. 
Mobil telefont, tabletet, bármilyen elektromos játékot, illetve készüléket mindenki csak saját felelősségére 
készítsen össze a csomagjában. Ha elveszik, megrongálódik senki felelősséget nem vállal érte! 
 
Gyerekek látogatása: 
Első hét vasárnapján 11:00-16:00-ig. Ezen a napon, aki akar, hozhat gyümölcsöt, édességet a gyerekeknek, 
egyébként nem lehet a gyerekeknél a táborozás ideje alatt (kivéve Ottóbá engedélyével). 
Mindenki annyi ételt csomagoljon a gyerekeknek, ami 1-2 nap alatt elfogy. Megkérjük a szülőket, 
hogy romlandó ételt ne küldjenek. A gyerekek a tábor ideje alatt gyümölcsöt, édességet és izotóniás 
italokat is kapnak, ezért kérjük a Tisztelt Szülőket, ne tömjék tele a gyerekeket édességgel, mert nem 
lesz rá szükségük. 

 
Találkozó az iskola előtt 09.00-kor, indulás 9:30-kor. Aki nem az iskola elé jön 10:30-ra mindenképpen 
érjen le a táborba az elszállásolás miatt. A lejutás mindenkinek egyénileg történik! 
Megkérünk minden egyes 2005-ben született és ettől idősebb birkózót, úgy készüljenek, hogy nekik 
már szombat reggel lent kell lenniük a táborban, segédkezni az előkészületekben. Találkozó 
szombaton reggel 8:00 órakor a Gyulai Suli előtt. 
Aki nem az iskolához jön, hanem közvetlenül az üdülőbe: Az üdülő Bugyi és Kiskunlacháza között van. 
Bugyi körforgalomtól 4,5 km-re, Bugyi irányából, bal oldal. Tó-fish horgásztó szomszédságában. 
Budapestről:  M0 – 51-es út – 51-es úton Bugyi leágazásig, ott balra (nem kell bemenni Bugyira) – 1. 
körforgalomnál: az első lehetséges kihajtónál kimenni Kiskunlacháza irányába - 2. körforgalomnál ismét az 
első lehetséges kihajtásnál Kiskunlacháza irányába - innen számítva 4,5 km-re bal oldalon, sárga kerítéssel 
határolva található az üdülő.  GPS:N 47°11'59" E 19°05'00"    
Aki a Waze navigációs programot használja, annak az „ESMTK tábor” címet kell beütnie a készülékébe. 
Szeretettel várunk minden táborozó gyermeket!!!! 
 

Ottóbá, Edzők 


