Kedves svédországi magyar fiatalok!
Szívesen ismerkednél, buliznál veled egykorú magyarokkal, de nem tudod, hogyan vedd fel a kapcsolatot velük?
Tagja szeretnél lenni egy összetartó közösségnek, mely Svédország-szerte összefogja a magyar fiatalokat?
Ha a válaszod igen, ne tétovázz, jelentkezz és légy részese a SOMIT-ifi táborának!
A több mint két évtizede működő SOMIT kiemelt feladatának tekinti, hogy összefogja a Svédországban élő magyar fiatalokat, valamint programokban gazdag, élmény- és eseménydús táborok keretén belül lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a szórakozásra.
A SOMIT ifi-tábora kifejezetten a 18-30 éves korosztályhoz tartozó fiatal felnőtteknek szól.

Program
Október 4. péntek

Október 5. szombat

Október 6. vasárnap

16.00 -tól Szobák elfoglalása
18.30 Tábornyitó
19.30 Vacsora
20.15 Vakrandi - ismerkedős játék
21.00 Fusson az, aki...
22.00 Tábortűz

09.00-11.00 Reggeli
11.30 Hordák harca -csapatvetélkedők
14.00-15.00 Ebéd
17.00 Intimitás és szexuális kultúra - P.
Szűcs Réka szexuálpszichológus előadása
19.00-20.30 Vacsora
21.00 Felnőtt Activity
22.00 Glow party

09.00-11.00 Reggeli
11.00 Kiértékelés
11.30-13:30 Pakolás, takarítás
14.00 Ebéd
16.00-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: 2019. szeptember 29.

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
- tagoknak, valamint első
SOMIT táborozóknak
- nem tagoknak
- SOMIT tagsági díj

150 kr/nap
150 kr/nap + 100 kr
120 kr /év

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

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Interneten: a http://adatok.somit.net címen
Telefonon: Györgydeák Tihamér, tel 070-388 06 06
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 lepedőre és ágyneműhuzatra vagy hálózsákra.

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

Általános részvételi feltételek

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.
- 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 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!

