Idén 20 éves a SOMIT.
Társaságunk két évtizede dolgozik azon, hogy összefogja a Svédországban élő magyar ifjakat és fiatal családosokat, valamint
programokban gazdag, élmény- és eseménydús táborok keretén belül lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a magyar nyelv
gyakorlására, illetve a szórakozásra.
Fennállásunk két évtizedének méltó megünneplése céljából, szeretettel meghívunk benneteket tavaszi ünnepi táborunkra!

Jubileumi összejövetelünk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2014. május 1–4.

Hälleberga B&B (SIK)

66 hely áll rendelkezésünkre, a helyek betöltése a jelentkezés és a tábordíj
befizetésének sorrendjében történik. A jelentkezés határideje 2014.
április 27.
Jubileumi rendezvényünkön kizárólag tagjaink vehetnek részt!

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

- tagoknak

150 kr/nap

- gyerekeknek

75 kr/nap (4 év alatt ingyenes)

- SOMIT tagsági díj

120 kr /év

- határidő utáni jelentkezés

+100 kr

A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

PlusGiro: 36 40 38-0
Figyelem! Amennyiben valaki a részvételét a határidő után mondja le, a
befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni!

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

Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT rendezvények magas színvonalon, jó hangulatban és
zökkenőmentesen teljenek. Biztonságunk, nyugalmunk és szórakozásunk sikere érdekében a SOMIT
táboraira jelentkezőktől az alábbi házirend betartását várjuk el:
- Az előadásokon való részvételt
- A programok kezdési időpontjának betartását, ezzel is megtisztelve az előadókat.
- „Konyhaszolgálat” vállalását, mely azt jelenti, hogy minden résztvevő az egyes étkezési időpontokban
egy–egy alkalommal besegít a konyhai teendőkbe, ezzel segítve szakácsaink munkáját.
- A tábor zárásáig a saját szoba kitakarítását valamint a közös helyiségek és a ház környékének
takarításban való részvételét, a táborszervező beosztása és ellenőrzése alatt.
Figyelem! Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív viselkedést vagy
bármilyen tiltott tudatmódosító szer használatát, kínálását illetve árusítását!
A jelentkezés egyúttal a házirend elfogadását is jelenti.
A házirend figyelmen kívül hagyása illetve megszegése először figyelmeztetés, komolyabb esetben
fegyelmi eljárás és végső esetben a tagságból kizárás kezdeményezését vonja maga után!

