Kedves svédországi magyar fiatalok!
Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt töltsünk néhány kellemes napot!
Nyári összejövetelünk a következő időpontban kerül megrendezésre:

2009. június 24. – június 27.

A nyári SOMIT tábor kötetlen szabadidős programokkal, sportolási lehetőségekkel, élmény- és eseménydús időtöltést kínál minden
kedves résztvevőjének. Egyúttal lehetőséget szeretnénk adni az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a szórakozásra.
Ez évben - mint azt régebbi tagjaink már megszokhatták- ismét a Jönköping - közeli napfényes

Lekeryd
lesz nyári sátortáborunk vadregényes helyszíne. ☺

Program

Forma

A nyári szabadidő-táboroknak nincs előre megtervezett, kötött
programja. Elsősorban az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy
mindenki jól érezze magát. Semmi sem kötelező. Lényeg a
kikapcsolódás és a magyar fiatalokkal való ismerkedés.

A nyári tábor sátortábor !!!

Ezért az alváshoz szükség van sátorra, hálózsákra, stb. A táborhelyen van
konyha, fürdőszoba, és villanyáram.

Megkérünk mindenkit hozzon magával szabadidős játékokat,
ötleteket!
Az idén is hasonló tevékenységekre gondoltunk, mint már megszokhattátok:
Sportvetélkedő - Kenuzás - Futball – Bige –Tollas
Rossz idő esetén:
twister - activity társasjáték- különböző kártyajátékok

Este pedig tábortűz és zene minden mennyiségben!

Az étkezésről mindenki saját maga gondoskodik.
Hűtő és fagyasztószekrény áll rendelkezésre a konyhában, korlátozott
befogadóképességgel.

Jó idő esetén, szombaton közös főzést szervezünk.

Jelentkezés

A résztvevők létszámának számontartása érdekében a jelentkezés
kötelező!

Tábordíj

- tagoknak

50 kr/nap

- nem tagoknak

80 kr/nap

Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum
- SOMIT tagsági díj

120 kr /év

A jelentkezés legkésőbb 3 munkanappal a tábor megkezdése előtt befizetett
tábordíjjal lép életbe!
A tagsági díjat illetve a tábordíjat egyedi kérés szerint - a szervezőkkel
egyeztetve- többféle módon is be lehet fizetni:
Táborszervezőink elérhetőségei:
- A SOMIT PG számára utalva: 364038-0
Blénessy Péter

Varga Szabolcs

070-568-6209

073-954-3904

- Személyesen a táboraink helyszínén

info@somit.net

Szervezőink bármilyen SOMIT-tal kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolnak!
Postgiro-ra való befizetésnél kérjük a megjegyzés rovatba beleírni, hogy kinek a
tag- illetve tábordíja lett fizetve !!!

Figyelem! Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív viselkedést vagy bármilyen tiltott szer
használatát! Azt aki ezt nem tartja tiszteletben, kitiltjuk rendezvényeinkről!

