
GÓLYATÁBOR 2022 

 

Kedves Árpádos Gólya! 

Szeretettel köszöntünk az Árpád Gimnáziumban! Ebben a levélben a gólyatáborral kapcsolatos információkat 

gyűjtöttük össze – mi, szervezők már gőzerővel készülünk erre az első közös kalandunkra. Szeretnénk segíteni, 

hogy megismerd osztály- és évfolyamtársaidat, és szeptemberben már csupa ismerős arc várjon az új iskoládban. 

Tarts velünk!   

A tábor időpontja:  

2022. augusztus 22–26. 

A tábor helye és címe:  

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola,  

Gimnázium és Kollégium 

3300 Eger, Rákóczi út 2. 

A tábor költségeinek egy részét különböző forrásokból nyert támogatásokkal fedezzük, ám arra kell kérnünk, hogy 

30.000 Ft-tal a családod is járuljon hozzá ehhez.  

Kérjük, hogy ezt az összeget az alábbi számlára utaljátok át augusztus 10-ig: 

Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 

Számlaszám: 10918001-00000103-47980000 

A közlemény rovatban tüntessétek fel: 

GÓLYATÁBOR (NÉV, OSZTÁLY) 

Ha ez számotokra vállalhatatlanul nagy anyagi megterhelést jelent, kérjük, jelezzétek a 

kaman.veronika@arpadgimnazium.hu címen – találunk megoldást! 

A táborba való jelentkezésed akkor válik véglegessé, ha a fenti összeg átutalásán kívül 2022. június 26-ig regisztrálsz 

is ezen az űrlapon – kérjük, figyelmesen válaszolj a kérdésekre: 

 

https://bit.ly/OAG-GTB 

 

A levél következő oldalán a táborral kapcsolatos praktikus tudnivalókat olvashatod. 
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Tudnivalók a táborról 

 

Utazás: A táborba különjáratos autóbuszokkal utazunk majd, és ugyanígy jövünk haza. 

Találkozó: augusztus 22-én 8:15 és 8:40 között a Flórián üzletházzal szemközti P+R parkolóban (Vörösvári 

út – Szőlő utca sarok, P+R Parkoló, 1032; térkép: https://goo.gl/maps/kpedqFNovySkZE3r6).  

Visszaérkezés: augusztus 26-án 17 óra körül ugyanide. 

Szállás: 2–3–4 fős szobákban. 

- Ágyneműt kapunk (hálózsákot nem szükséges hozni). 

- A kétágyas szobákhoz fürdőszoba is tartozik. 

- A többágyas szobák esetében a folyosón található közös zuhanyzó. 

Étkezés: teljes ellátás (napi háromszori étkezéssel). 

- Az ételek helyben, a kollégium konyháján készül. 

- Fontos: a „speciális” étkezést (ételallergiások, vegetáriánusok stb. számára) nem biztosítják. (Részletek a 
keretes részben.) 

- Első nap az ebéd lesz az első közös étkezésünk (reggelit még csomagolj az útra! ). 

- Utolsó nap reggelit és ebédet kapunk. 
 

A DIÉTÁS ÉTKEZÉSRŐL 

A kollégium, ahol a tábor napjait töltjük, sajnos nem tud diétás, allergénmentes étkezést biztosítani, de az utóbbi évek 
tábori tapasztalatai alapján már kialakult néhány alternatív étkeztetési megoldás. Arra kérjük a(z egészségügyi okokból) 
diétás étkezést igénylő diákok szüleit, hogy ezzel kapcsolatban közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot Kámán Veronika 
tanárnővel a lent megadott elérhetőségeken. Köszönjük! 

 

Mindennap biztosítunk számotokra vásárlási lehetőséget.  

A városban csak a csoportvezetőitekkel vagy az osztályfőnökötökkel közlekedhettek. 

Feltétlenül hozz magaddal:  

- személyi vagy diákigazolványt, 

- TAJ-kártyádat vagy annak másolatát, 

- költőpénzt, 

- rendszeresen szedett gyógyszereidet, 

- írószert, füzetet, 

- kényelmes ruházatot (fürdőruhára nem lesz szükséged!), 

- törülközőt, 

- esőköpenyt vagy esernyőt, 

- mobiltöltőt… 

- …és mindent, amire szükséged lehet, de legfőképp a jókedved, nyitottságod!  

Amennyiben kérdésed, problémád lenne, a következő személyektől kaphatsz információt: 

- Kámán Veronika tanárnő: +36 30 306 9961; kaman.veronika@arpadgimnazium.hu 

- A gólyanap és a gólyatábor (diák)szervezőit eléred az elitgtb@gmail.com e-mail címen is. 

 

Budapest, 2022. május 30. 

Szeretettel várunk!  

Jó nyaralást kívánunk! 

A tábor Előkészítő Bizottsága 
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