
 

 



 

Társaságunk két évtizede dolgozik azon, hogy összefogja a Svédországban élő magyar ifjakat valamint programokban gazdag, 
élmény- és eseménydús táborok keretén belül lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a 

szórakozásra. 

  
 
 

Családi táborunk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre: 
 



 

70 férőhely áll rendelkezésünkre, a helyek betöltése a jelentkezés  

és a tábordíj befizetésének sorrendjében történik.  

 
A jelentkezés és tábordíj-befizetés határideje: 2014. június 1.    

 

 

Jelentkezni az alábbi módon lehet: 

Telefonon: Kovács Sándornál, tel 073-999 72 04 

Interneten: a http://adatok.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 tábordíj a szállást és napi háromszori étkezést foglal magába. 

- tagoknak                                     120 kr/nap  

-nem tagoknak                              120 kr/nap + 100 kr 

- gyerekeknek                                60 kr/nap (0-14 éves korig) 

- SOMIT tagsági díj                        120 kr /év 

- határidő utáni jelentkezés         +100 kr 

A jelentkezésnél megállapított összeget erre a számlára kérjük utalni: 

PlusGiro: 36 40 38-0   

A Plusgiro-ra való befizetésnél kérjük a megjegyzés rovatba beleírni, 

hogy kinek a tag- illetve tábordíja lett fizetve!!! 

 

FFiiggyyeelleemm!!    

AAmmeennnnyyiibbeenn  vvaallaakkii  aa  rréésszzvvéétteelléétt  aa  hhaattáárriiddőő  uuttáánn  mmoonnddjjaa  llee,,    

aa  bbeeffiizzeetteetttt  öösssszzeeggeett  nneemm  áállll  mmóódduunnkkbbaann  vviisssszzaattéérríítteennii!!  

http://adatok.somit.net/
http://www.somit.net/
http://kartor.eniro.se/m/nu1md


 

 

ÁÁllttaalláánnooss  rréésszzvvéétteellii  ffeellttéétteelleekk  

MMiinnddaannnnyyiiuunnkk  éérrddeekkee,,  hhooggyy  aa  SSOOMMIITT  --rreennddeezzvvéénnyyeekk  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaalloonn,,  jjóó  hhaanngguullaattbbaann  ééss  zzöökkkkeennőőmmeenntteesseenn  tteelljjeenneekk..  

KKüüllöönnöösseenn  éérrvvéénnyyeess  eezz  eeggyy  ccssaallááddii  ttáábboorrrraa,,  aahhooll  aa      ggyyeerrmmeekkeekk  bbiizzttoonnssáággaa,,  nnyyuuggaallmmaa  ééss  aa  sszzáámmuukkrraa  vvaallóó  éérrttéékkkköözzvveettííttééss      kkiieemmeelltt  

jjeelleennttőőssééggűű..  EEzzéérrtt  aa  ttáábboorr  ssiikkeerreess  lleebboonnyyoollííttáássaaéérrddeekkéébbeenn  aa  rréésszzttvveevvőőkkttőőll    aazz  aalláábbbbii  hháázziirreenndd    bbeettaarrttáássáátt  vváárrjjuukk  eell::  

  FFeellnnőőtttteekk  rréésszzéérrőőll  „„kkoonnyyhhaasszzoollggáállaatt””  vváállllaalláássssáátt,,  mmeellyy  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  eeggyy--eeggyy  öönnkkéénntteess  aazz  eeggyyeess  ééttkkeezzééssii  iiddőőppoonnttookkbbaann  

bbeesseeggíítt  aa  kkoonnyyhhaaii  tteeeennddőőkkbbee,,    úúggyymmiinntt  tteerrííttééss,,  eellppaakkoollááss,,    mmoossooggaattááss..    

  HHaazzaammeenneetteell  eellőőtttt    aa  ssaajjáátt  sszzoobbaa  kkiittaakkaarrííttáássáátt  vvaallaammiinntt  aa  kköözzööss      hheellyyiissééggeekk  ééss  aa  hháázz  kköörrnnyyéékkéénnee  kk  ttaakkaarrííttáássbbaann  vvaallóó  

rréésszzvvéétteelléétt,,  aa  ttáábboorrsszzeerrvveezzőő  bbeeoosszzttáássaa  ééss  eelllleennőőrrzzééssee  aallaatttt..  

  2222..0000  uuttáánn    aa  hhaannggoosskkooddááss  kkeerrüülleennddőő  aa  sszzoobbáákkaatt  öösssszzeekkööttőő    ffoollyyoossóókkoonn  aa  ggyyeerreekkeekk  nnyyuuggooddtt  aallvváássaa  éérrddeekkéébbeenn..  

  DDoohháánnyyzzááss  ccssaakkiiss  aa  kkiijjeellöölltt  hheellyyeenn    mmeeggeennggeeddeetttt..  

  AAllkkoohhooll  ffooggyyaasszzttáássaa  ccssaakk  mméérrttéékkkkeell  ttöörrttéénnjjeenn..      

  AA  ggyyeerrmmeekkeekkrree  kköözzööss  ffiiggyyeelleemmmmeell  lleeggyyüünnkk..  

FFeellhhíívvjjuukk    mméégg  aa  ffiiggyyeellmmeett  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  mmeennüü  kkiiaallaakkííttáássaakkoorr  aa  ggyyeerreekkeekk      sszzeemmppoonnttjjaaiitt  hheellyyeezzzzüükk  eellőőttéérrbbee..      

  

FFiiggyyeelleemm!!  

TTáábboorraaiinnkkbbaann  nneemm  ttűűrrjjüükk  mmeegg  aa  ttúúllzzootttt  aallkkoohhoollffooggyyaasszzttáásstt,,  aazz  aaggrreesssszzíívv  vviisseellkkeeddéésstt          vvaaggyy  bbáárrmmiillyyeenn  ttiillttootttt  ttuuddaattmmóóddssííttóó  sszzeerr  

hhaasszznnáállaattáátt,,  kkíínnáálláássáátt  iilllleettvvee  áárruussííttáássáátt!!  

AA  jjeelleennttkkeezzééss  eeggyyúúttttaall  aa  hháázziirreenndd  eellffooggaaddáássáátt  iiss  jjeelleennttii..  

AA  hháázziirreenndd  ffiiggyyeellmmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyáássaa  iilllleettvvee  mmeeggsszzeeggééssee  eellőősszzöörr  ffiiggyyeellmmeezztteettééss,,  kkoommoollyyaabbbb  eesseettbbeenn    ffeeggyyeellmmii  eelljjáárrááss  ééss  

vvééggssőő  eesseettbbeenn  aa  ttaaggssáággbbóóll    vvaallóó  kkiizzáárrááss    kkeezzddeemméénnyyeezzéésséétt  vvoonnhhaattjjaa      mmaaggaa  uuttáánn..  

 


