


Kedves svédországi magyar fiatalok!

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

Őszi összejövetelünk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2017. szeptember 15–17.
Hälleberga (SIK)

Program

Szeptember 15. péntek

16.00 -tól Szobák elfoglalása
18.30 Tábornyitó
19.00 Vacsora
21.00 Tábortűz
21:30 Éjszakai bátorságpróba

Szeptember 16. szombat

8.00-9.30 Reggeli
10.00 Ruhabörze
10.00 Somit Szabaduló szoba - csapa-
toddal juss ki egy logikai fejtörőkkel teli 

szobából!
11.00 Íjászat
13.00-14.00 Ebéd
15.00-17.00 Retró tea- és kávéház 
16.00  A 70-80-as évek viseletei-verseny
17.30-19.00 Pálinkakóstoló

19.00-20.30 Vacsora
21.00 Vidám játékok mindenkinek
22.00 Zene tánc        
                                        

Szeptember 17. vasárnap

08.00-9.30 Reggeli
10.00-12:00 Pakolás, takarítás 
13.00 Ebéd
15.00 - ig Táborzárás, hazautazás 

Figyelem! Az egyes programok az érdeklődés 
és időjárás függvényében változhatnak.



Jelentkezés

70 férőhely áll rendelkezésünkre, a helyek betöltése a jelentkezés 
és a tábordíj beérkezésének sorrendjében történik. 

A jelentkezés és tábordíj beérkezésének határideje: 2017. szeptember 10. 

 

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.

Tábordíj

(A tábordíj a szállás mellett napi háromszori étkezést is magában foglal.)
A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

Pg: 36 40 38-0
Swish: 123 590 48 83

Figyelem! Amennyiben valaki a részvételét a határidő után mondja le, a befize-
tett összeget nem áll módunkban visszatéríteni!
 

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

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Interneten: a http://adatok.somit.net címen
Telefonon: Örsi Kláránál, tel 073-941 71 35
Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum

- tagoknak 
- nem tagoknak 
- gyerekeknek 
- SOMIT tagsági díj

150 kr/nap
150 kr/nap + 100 kr
75 kr/nap (4 év alatt ingyenes)
120 kr /év

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


Általános részvételi feltételek

Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT rendezvények magas színvonalon, jó hangulatban és zökkenőmentesen teljenek. Biztonsá-
gunk, 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. 

- Elutazás előtt a szobák egyéni takarítását és a ház közös rendbetételét.

Figyelem! Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív viselkedést vagy bármilyen tiltott tudatmó-
dosító 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!


