Kedves svédországi magyar fiatalok!
Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt töltsünk néhány kellemes napot!
Tavaszi találkozónk a következő időpontban kerül megrendezésre.
2010. május 12. – május 16.

Tångagärde
Ahogyan azt már megszokhattuk, a mostani SOMIT találkozó is igyekszik programokban
gazdag, élmény- és eseménydús időtöltést kínálni minden kedves résztvevőjének.
Egyúttal lehetőséget adunk az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a
szórakozásra.

Kérünk mindenkit, értesítse magyar ismerőseit!
www.somit.net

A részletes program itt található!
http://www.somit.net/doc/2010tavasziprogram.pdf

Jelentkezés

Részvételi díj

A résztvevők létszámának számontartása érdekében
a jelentkezés kötelező!

(A részvételi díj a szállás mellett még napi háromszori
étkezést is magában foglal.)

Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám
születési dátum
A jelentkezés legkésőbb 3 munkanappal a
rendezvény megkezdése előtt befizetett részvételi
díjjal lép életbe!

- tagoknak
- nem tagoknak
- SOMIT tagsági díj

100 kr/nap
100 kr/nap + 100kr
120 kr /év

A tagsági díjat illetve a részvételi díjat egyedi kérés
szerint - a szervezőkkel egyeztetve- többféle módon is
be lehet fizetni.

Táborszervezőink elérhetőségei:
Kovács Sándor
073-999-7204

Varga Szabolcs
073-954-3904

info@somit.net
Szervezőink bármilyen SOMIT-tal kapcsolatos kérdésre
szívesen válaszolnak!

- A SOMIT PG számára utalva: 364038-0
- Személyesen a rendezvényeink helyszínén
Postgiro-ra való befizetésnél kérjük a megjegyzés rovatba
beleírni, hogy mely személyeknek a tag- illetve részvételi díja
lett fizetve!!!

Részvételi feltételek
Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT rendezvények zökkenőmentesen, magas színvonalon és kedvünkre
teljen. A biztonságunk, nyugalmunk és szórakozásunk sikere érdekében a SOMIT rendezvényeire
jelentkezőktől elvárjuk, hogy a következőekben felsorolt egyszerű szabályok betartását!!!

- A programok kezdési időpontját kérjük betartani ezzel is megtisztelve az előadókat.
- Az előadásokon a részvétel kötelező, a játékokon vagy vetélkedőkön viszont nem.
- Az étkezésekkel kapcsolatban minden résztvevőnek egy –egy alkalommal vállalnia kell „konyhaszolgálatot”,
ezzel segítve szakácsaink munkáját.
- Aki a jelentkezési határidő után jelzi részvételi szándékát, annak magasabb részvételi díjat kell fizetni, ennek
összege 50 kr.
- A kicsi ház elsősorban a gyerekes családok rendelkezésére áll.
- A tóban fürödni vagy kenuzni sötétedés után tilos.
- A találkozóink zárásáig a házak minden helyiségét ki kell takarítani. Az udvart és a házak környékét szintén rendben
kell elhagyni.
A SOMIT találkozóra való jelentkezés egyúttal a házirend elfogadását is jelenti.

Gyertek minél többen, hiszen mindig jó valahova tartozni, és ne felejtsétek
otthon a jókedveteket sem!

www.somit.net

