


Kedves SOMITosok!

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

Nyári összejövetelünk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2022. június 23–26.
Aggarpsgården

 

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.  



Jelentkezés

A maximális létszám 50 fő, a táborban csak tagok vehetnek részt. A he-
lyek betöltése a jelentkezés és a tábordíj beérkezésének sorrendjében 
történik. 
A jelentkezés és tábordíj beérkezésének határideje: 2022. június 19. 

 
A táborral kapcsolatos kérdéseidet felteheted a SOMIT Facebook oldalán 
is, link a honlapon: www.somit.net

Térkép: https://goo.gl/maps/g7RV11waTdru5GGVA

Tábordíj

A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

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

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

- tagoknak 
- diákoknak (diákigazolvány)
- gyerekeknek 
- SOMIT tagsági díj

100 kr/nap
80 kr/nap
50 kr/nap (5 év alatt ingyenes)
120 kr /év

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Interneten: a http://adatok.somit.net címen
Telefonon: Kovács Lindánál, tel 076-323 09 90
Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum



tudnivalók

A nyári tábor hagyományszerűen sátortábor. A helyszínen rendelkezé-
sünkre áll közös konyha, zuhanyzó, mosdók, szauna, illetve egy hálóte-
rem, ahol 10 db emeletes ágy van. Az alváshoz szükség van hálózsákra. 
A benti fekvőhelyeket igény és jelentkezés sorrendjében töltjük be.

Lakóautókat/lakókocsikat hely és áramellátás szűke miatt csak korláto-
zott számban tudunk fogadni! Amennyiben azzal érkeznél, jelentkezés 
előtt vedd fel a kapcsolatot a szervezőkkel az info@somit.net címen.

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 
alábbiak betartását várjuk el:

Amennyiben betegség jeleit észlelik magukon, maradjanak otthon! 

A táborzáráskor a ház kitakarításában valamint a környékének rendbeté-
telében való részvételt a táborszervező beosztása és ellenőrzése alatt.

Táborainkban nem tűrjük meg a túlzott alkoholfogyasztást, az agresszív 
viselkedést vagy bármilyen tiltott tudatmódosító szer használatát, kínálá-
sát illetve árusítását! 

Táborainkon tilos a szexuális utalást tartalmazó megjegyzés, vicc, szexu-
ális 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 fenti feltételek elfogadását is jelenti.

A szabályok figyelmen kívül hagyása illetve megszegése először figyel-
meztetés, komolyabb esetben fegyelmi eljárás és végső esetben a tag-
ságból kizárás kezdeményezését vonja maga után!

FIGYELEM! 
Az étkezésről mindenki saját maga gondoskodik!
Jó idő esetén péntek délben és szombat este közös főzést szervezünk.


