
 

 



 

Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt töltsünk néhány kellemes napot! 

 

Nyári összejövetelünk a következő időpontban kerül megrendezésre: 
 

22001144..  jjúúnniiuuss  1199––2222..  

 

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  

lesz nyári sátortáborunk vadregényes helyszíne.  



 

 

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. 

 

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! 

 

 

AA  nnyyáárrii  ttáábboorr  ssááttoorrttáábboorr  !!!!!!  

 

Ezért az alváshoz szükség van sátorra, hálózsákra, stb. A táborhelyen van 

konyha, fürdőszoba, és villanyáram. 

 

Az ééttkkeezzééssrrőőll  mmiinnddeennkkii  ssaajjáátt  mmaaggaa gondoskodik. 

Hűtő és fagyasztószekrény áll rendelkezésre a konyhában, korlátozott 

befogadóképességgel. 

 

Jó idő esetén, szombaton közös főzést szervezünk.  

 

 



 

 

A résztvevők létszámának számontartása érdekében a jelentkezés 

kköötteelleezzőő! 

A jelentkezés legkésőbb 3 munkanappal a tábor megkezdése előtt befizetett 

tábordíjjal lép életbe! 

 

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 

 

- tagoknak                                     100 kr/nap 

- nem tagoknak                             100 kr/nap + 100 kr 

- gyerekeknek (4 év fölött)             50 kr/nap 

- SOMIT tagsági díj                       120 kr /év 

A tagsági díjat illetve a tábordíjat egyedi kérés szerint - a szervezőkkel 

egyeztetve- többféle módon is be lehet fizetni: 

- AA  SSOOMMIITT  PPGG  sszzáámmáárraa  uuttaallvvaa::      336644003388--00 

- Személyesen a táboraink helyszínén 

 

PPlluussggiirroo--rraa  vvaallóó  bbeeffiizzeettééssnnééll  kkéérrjjüükk  aa  mmeeggjjeeggyyzzééss  rroovvaattbbaa  bbeelleeíírrnnii,,  hhooggyy  kkiinneekk  aa  

ttaagg--  iilllleettvvee  ttáábboorrddííjjaa  lleetttt  ffiizzeettvvee  !!!!!!  

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

hhaasszznnáállaattáátt!!  AAzztt  aakkii  eezztt  nneemm  ttaarrttjjaa  ttiisszztteelleettbbeenn,,  kkiittiillttjjuukk  rreennddeezzvvéénnyyeeiinnkkrrőőll!!  

http://adatok.somit.net/
file:///F:/Dokumentumok/SOMIT/2011/www.somit.net

