


Kedves svédországi magyar családok!
A több mint negyed évszázados múlttal rendelkező SOMIT Generációk célja, hogy összefogja a Svédország különböző területein elő magyarokat, 

magyar családokat, fiatalokat és a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőket.

Családi táborunk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2021. augusztus 27–29.
Hälleberga (SIK)

Program

Augusztus 27. péntek

17.00-től Szobák elfoglalása
18.00 Tábornyitó
18.30 Vacsora
20.00 Tábortűz 

Augusztus 28. Szombat

07.30-09.00 Reggeli
09:30 Újra együtt! - családi vetélkedő
11.00 Íjászat és egyéb szabadtéri játékok
12.30-14.00 Ebéd
15.00-16.00 Nyári kérdezz-felelek
16.30-18.30 Textilfestés
18.30-20.00 Vacsora
21.00 Mozi                                   

Augusztus 29. vasárnap

07.30-09.00 Reggeli
10.00-12.00 Pakolás, takarítás
12.30 Ebéd
15.00-ig Táborzárás, hazautazás

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



Jelentkezés

50 férőhely áll rendelkezésünkre, a táborban csak tagok vehetnek részt. A helyek 
betöltése a jelentkezés és a tábordíj beérkezésének sorrendjében történik. 

A jelentkezés és tábordíj beérkezésének határideje: 2021. augusztus 22. 

 
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.

Tábordíj

A tábordíj a szállás mellett napi háromszori étkezést is magában foglal. Ételallergia 
vagy speciális étrend esetében, kérjük felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel.

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 !!!

- tagoknak 
- diákoknak (diákigazolvány) 
- gyerekeknek (5-18 év)
- SOMIT tagsági díj

150 kr/nap
120 kr/nap
75 kr/nap 
120 kr /év

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Interneten: a http://adatok.somit.net címen
Telefonon: Kádár Attilánál, tel 070-676 89 66
Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum

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. Különösen érvényes ez egy 
családi táborra, ahol a gyermekek biztonsága, nyugalma és a számukra való értékközvetítés kiemelt jelentőségű. Ezért a tábor sikeres lebonyolítása 
érdekében a résztvevőktől  az alábbi házirend betartását várjuk el:

• A járványhelyzetre való tekintettel kérünk minden résztvevőt, hogy amennyiben betegség jeleit észlelik magukon, maradjanak otthon! Elvárjuk, 
hogy a tábor ideje alatt mindenki figyeljen a távolságtartásra, valamint a higiéniára. 
• Felnőttek részéről „konyhaszolgálat” vállalását, mely azt jelenti, hogy egy-egy önkéntes az egyes étkezési időpontokban besegít a konyhai teen-
dőkbe, úgymint terítés, elpakolás, mosogatás. 
• Hazamenetel előtt a saját szoba kitakarítását, valamint tábor ideje alatt a közös helyiségek és a ház környékének takarításában való részvételét, a 
táborszervezők felkérése alapján.
• 22.00 után a hangoskodás kerülendő a szobákat összekötő folyosókon a gyerekek nyugodt alvása érdekében.
• Dohányzás csakis a kijelölt helyen megengedett.
• Alkohol fogyasztása csak mértékkel történjen.  
• A gyermekekre közös figyelemmel legyünk.
Felhívjuk  még a figyelmet arra, hogy a menü kialakításakor a gyerekek szempontjait helyezzük előtérbe.  

Figyelem!

Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív viselkedést vagy bármilyen tiltott tudatmódosító szer használatát, kínálását 
illetve árusítását! Táborainkon tilos a szexuális utalást tartalmazó megjegyzés, vicc, szexuális színezetű gesztus, melyet az érintett személy nem tart 
kívánatosnak, ugyanúgy mint az engedély nélküli érintés vagy testi kontaktus.

Rendezvényeinken fotók készülnek, amelyeket a honlapunkon illetve közösségi oldalainkon felhasználhatunk. Amennyiben valakinek kifogása van a 
felvételek publikálása ellen, kérjük, jelezze a SOMIT vezetősége felé.

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 való 
kizárás kezdeményezését vonhatja maga után.


