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TÁBORI KISOKOS

Általános tudnivalók
A táborok hétfőtől-péntekig tartanak. A reggeli érkezés időpontja: 8:00, a

délutáni távozás 16:00. Indokolt, kivételes esetekben ez a szülők kérésére
módosulhat.

A tábor díja: 38.000 Ft/fő (testvérek közös táborozása esetén 35.000 Ft/fő). A
befizetés hétfő reggel (lehetőség szerint pontos összeggel) a regisztráció során
történik, melyhez a mellékelt szülői nyilatkozatot kitöltve hozni kell (szükség esetén
a helyszínen is biztosítunk kinyomtatott nyilatkozatot)!

Fontos, hogy a szülők a táborban csak a valóban szükséges időt töltsék!
Érkezéskor és távozáskor ugyanis –sok éves tapasztalataink szerint- a gyerekek
kortársközösséghez való kapcsolódódását, a csoportkohézió megfelelő alakulását
hátráltatja, ha egy-egy szülő még jelen van, míg a másik már távozott. Ne feledjük
különböző életkorú, érintettségű gyerekek integráltan táboroznak, legyünk
tekintettel az egyéni sajátosságokra, igényekre!

Programok
Hétfő reggel ismertetésre kerülnek a lovarda és a tábor szabályai (viselkedéses

szabályok, balesetvédelem) illetve a gyerekek bemutatkoznak egymásnak és
munkatársainknak.

Délelőttönként zajlanak a lovas edzések/lovasterápiás foglalkozások. Az
éppen nem lovagló gyerekek számára egyéb kiegészítő sportlehetőségek (pingpong,
labdajátékok, stb.), játékok biztosítottak korcsoportnak megfelelően, illetve
becsatlakozhatnak a lovakkal/istállóval kapcsolatos teendőkbe. Ezek az
elfoglaltságok mindig munkatársaink, segítőink által felügyelt, irányított
tevékenységek.

A délutáni lovas programok (szőrén lovaglás, földi munka körkarámban,
ügyességi pályán, legeltetés, lóápolás és mosás, lovakkal kapcsolatos elméleti
oktatás) után csapatversenyek, íjászát, kézműves foglalkozások és szabadon
választható játékok a jellemzőek.

Étkezés
Meleg ebédet biztosítunk egy közeli étkezdében (www.sorikifozde.hu), ahova

kisbusszal szállítjuk a gyerekeket. Azoknál a gyerekeknél, akiknél ülésmagasító
szükséges, a szülők hozzanak! („A gépkocsiban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek
csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági
rendszerben rögzítve szállítható.”)

Az étkezde fedett teraszt biztosít csoportjaink számára a kényelmes, nyugodt
étkezés érdekében. Az étkezde kínálata szükség esetén (ételallergia, glutén-, kazein
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mentes diéta) módosítható, ezt a szülők a regisztráció alkalmával jelezzék!
A tábor helyszínén hűtőszekrény található, a csomagolt tízórai, uzsonna

megfelelően tárolható. Ehhez lehetőség szerint a gyerek nevével/jelével ellátott
ételhordó dobozt kérnénk biztosítani!

A víz, ital biztosítása nagyon fontos, mert bár a csapvizünk ivóvíz minősítésű
a lovardát ellátó kút, magas vas tartalma miatt fogyasztása nem javasolt. Az
ásványvizes, üdítős palackokat erre kijelölt helyen tárolni tudjuk. Kérem a
zsugorfóliákra, palackokra a gyerek nevét/jelét feltűntetni!

Amit hozni kell!
Öltözék:
- hosszú nadrág, zárt cipő (lovagláshoz)
- rövid nadrág
- lehetőleg világos színű, nap ellen hatékonyan védő sapka

Minden gyereknek az öltözőben saját helyet biztosítunk a tábor hete alatt.
Azok a ruhák, (csizma, kobak, stb.) egyéb holmik, melyeket nem kell minden nap
hazavinnie a gyerekeknek, itt hagyhatók. Ehhez kérnénk a szülőket, hogy távozás
előtt győződjenek meg róla, hogy megfelelő módon ezek el vannak pakolva.
Étel/ital:
- víz!!! (megjelölt palackban, inkább több, mint kevesebb)
- tízórai, uzsonna (lehetőleg megjelölt zárt ételhordó dobozban)
Egyéb:
- ülésmagasító (akinél szükséges)
- zsebkendő
- napkrém

Amit hozni érdemes
- lovas ruházat, saját kobak
- játékok, melyek közösen használhatók
- kullancs- és szúnyogriasztó

Amit nem érdemes hozni
Nem korlátozzuk a mobiltelefon használatát, de kérek mindenkit, hogy

gondolja meg szükséges-e a gyereknek a táborozás során. A tábort vezetők
folyamatosan elérhetőek telefonon, az alábbi telefonszámokon, illetve folyamatosan
fényképezzük a gyerekeket. Anyagi felelőséget, ezekért az eszközökért, nem
vállalunk!

Várunk mindenkit szeretettel!
Jámbor Péter: 06-30-203-72-18,  Kertész Zsuzsi: 06-30-582-61-51
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