Kedves SOMIT-osok!
Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt töltsünk néhány kellemes napot!
Nyári összejövetelünk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2019. június 20–23.
Hälleberga
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.

Szabadon választható programok a közelben:

Fürdés és minigolf az Orranäsa-tónál, zipline Klavreströmben, kirándulás a Grönåsen jávorszarvas parkba vagy a kalmari várhoz, fürdőzés az ölandi
tengerparton, barangolás Öland szigetén (Solliden kastély, eketorpi erődítmény).

Jelentkezés
70 férőhely áll rendelkezésünkre, a helyek betöltése a jelentkezés
és a tábordíj beérkezésének sorrendjében történik.
A jelentkezés és tábordíj beérkezésének határideje: 2019. június 16.

Tábordíj
A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

Pg: 36 40 38-0
Swish: 123 590 48 83
- tagoknak
- nem tagoknak
- gyerekeknek
- SOMIT tagsági díj

100 kr/nap
100 kr/nap + 100 kr
50 kr/nap (5 év alatt ingyenes)
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: Kádár Attilánál, tel 0706-76 89 66
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

A befizetésnél kérjük a megjegyzés rovatba beleírni, hogy kinek a tagilletve tábordíja lett fizetve !!!

Tudnivalók

Általános részvételi feltételek

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.

Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT rendezvények magas színvonalon,
jó hangulatban és zökkenőmentesen teljenek. Biztonságunk, nyugalmunk
és szórakozásunk sikere érdekében a SOMIT táboraira jelentkezőktől az
alábbiak betartását várjuk el:
A tábor zárásáig a ház kitakarításában valamint a környékének rendbetételében való részvételét a táborszervező beosztása és ellenőrzése alatt.

FIGYELEM!

Az alváshoz szükség van lepedőre és ágyneműhuzatra vagy
hálózsákra.
Az étkezésről mindenki saját maga gondoskodik!
Szombat este egy közös bográcsozást szervezünk.
Térkép: https://kartor.eniro.se/m/nu1md

Figyelem! Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az
agresszív viselkedést vagy bármilyen tiltott tudatmódosító szer használatát, kínálását illetve árusítását!
A jelentkezés egyúttal a fenti feltételek elfogadását is jelenti.
A szabályok figyelmen kívül hagyása illetve megszegése először figyelmeztetés, komolyabb esetben fegyelmi eljárás és végső esetben a tagságból kizárás kezdeményezését vonja maga után!

