
 



 

Kedves svédországi magyar fiatalok! 
 

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

 

Tavaszi összejövetelünk a következ ő időpontban és helyen kerül megrendezésre: 
 

2012. április 27–30. 

LÅNGSERUM FRITIDSGÅRD  

 

Ahogy azt már megszokhattuk, a tavaszi SOMIT tábor is igyekszik programokban gazdag, élmény- és eseménydús időtöltést kínálni 
minden kedves résztvevőjének. Egyúttal lehetőséget szeretnénk adni az ismerkedésre, a magyar nyelv gyakorlására, illetve a 
szórakozásra.         



 

Långserum fritidsgård házirendje 

 

1. Behandla inventarier och byggnader som om var di na egna 
2. I sängarna får endast användas sänglinne och bef intlig 

sängutrustning * 
3. Sängutrustningen får ej föras utomhus. 
4. Brandstegarna får endast beträdas vid brandfara.  
5. Rökning är ej tillåten inomhus. 
6. Alkoholförtäring är ej tillåten inom gårdens omr åde.* 
7. Sällskapsdjur får ej vistas inomhus (allergirisk ). 
8. Skor tas av och placeras nedanför trappan. 
9. Skadegörelse anmäls till vaktmästaren och ersätt s av den skyldige 

eller hyresgästen. 
10. Visa hänsyn till gårdens grannar. * 
11. Fordon parkeras på gårdens parkeringsplats. 
12. För att fiska i sjön krävs fiskekort. 
13. Fritidsgårdens område begränsas av Svenarumsväg en, den privata 

vägen norr om gården samt nedfarten till sjön söder  om 
vaktmästarbostaden. 

14. Långserum Fritidsgård tillämpar sopsortering * 
 

------------------------------------------------------- 

Megjegyzések: 

• hálózsák használata tilos! 
• tilos az alkohol bevitele a tábor területére! 
• a gondnok a tábor szomszédságában lakik 
• kötelez ő a hulladék szortírozása! 

Forma 

 

Rendezvényünk helye Långserum-tábortelep.  

http://www.langserum.se 

 

Az alváshoz szükség van paplan- és párnahuzatra (hálózsák használata tilos). A 
táborhelyen van konyha, fürdőszoba, és villanyáram. 

 

 

 

Térkép: http://g.co/maps/xse3q 

 



 

Jelentkezés 

 

70 hely áll rendelkezésünkre , a helyek betöltése a jelentkezés és a tábordíj 
befizetésének sorrendjében  történik.  

 

Jelentkezni az alábbi módon lehet: 

Telefonon: Dezs ő Attilánál, tel 073-939 13 26 

e-mailben: az info@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 

Tábordíj 

 

- tagoknak                   150:- kr/nap (az els ő 40 befizet őnek 120:-kr/nap) 

- nem tagoknak           150:- kr/nap + 100 kr 

- SOMIT tagsági díj     120:- kr /év 

A 3 év alatti gyerekek részvétele ingyenes.  

A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT szá mlájára kell utalni: 

Pg: 36 40 38-0  

 

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

Figyelem! A tábor területére alkohol bevitele tilos , nem tűrjük meg az agresszív viselkedést vagy bármilyen ti ltott szer használatát! 
Azt, aki ezt nem tartja tiszteletben, kitiltjuk ren dezvényeinkr ől! 


