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

2013. szeptember 20–22.

Svédországi Ifjúsági Központ (Hälleberga B&B)

Ahogy azt már megszokhattuk, az őszi SOMIT tábor is igyekszik programokban gazdag, élmény- és eseménydús időtöltést kínálni
minden kedves résztvevőjének. Egyúttal lehetőséget szeretnénk adni az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a
szórakozásra.

Jelentkezés

Tábordíj
(A tábordíj a szállás mellett napi háromszori étkezést is magában foglal.)

66 hely áll rendelkezésünkre, a helyek betöltése a jelentkezés és a tábordíj
befizetésének sorrendjében történik. A jelentkezés határideje 2013. szept. 17.

- tagoknak

150 kr/nap

- nem tagoknak

150 kr/nap + 100 kr

- gyerekeknek

75 kr/nap (4 év alatt ingyenes)

- SOMIT tagsági díj

120 kr /év

A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

Pg: 36 40 38-0

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Telefonon: Kovács Sándornál, tel 073-999 72 04
e-mailben: az info@somit.net címen

Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum
Szervezőink bármilyen SOMIT-tal kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolnak!
A táborral kapcsolatos kérdéseidet felteheted a SOMIT Facebook oldalán is, link a
honlapon: www.somit.net
Térkép: http://kartor.eniro.se/m/nu1md
Az alváshoz szükség van ágyneműre vagy hálózsákra.

A Plusgiro-ra való befizetésnél kérjük a megjegyzés rovatba beleírni, hogy
kinek a tag- illetve tábordíja lett fizetve !!!

Általános részvételi feltételek
Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT rendezvények zökkenőmentesen, magas színvonalon és jó hangulatban teljenek. 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.
- A táborzárásáig a ház minden helyiségét ki kell takarítani. Az udvart és a ház környékét szintén rendben kell elhagyni.

A SOMIT-találkozóra való jelentkezés egyúttal a házirend elfogadását is jelenti.
Figyelem! Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív viselkedést vagy bármilyen tiltott szer
használatát! Azt aki ezt nem tartja tiszteletben, kitiltjuk rendezvényeinkről!

