Kedves SOMITOSOK!
Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt töltsünk néhány kellemes napot!
Őszi összejövetelünk a következő időpontban és helyen kerül megrendezésre:

2022. október 21–23.
Hälleberga Tábortanya

Program
Október 21., péntek

Október 22., szombat

Október 23., vasárnap

17.00 -tól Szobák elfoglalása
19.00 Tábornyitó
19.30 Vacsora/Üvegtigris - party
23.00 Retro activity és buli

8.00-9.30 Reggeli
10.00-11.30 Túra és szabadtéri játékok
11.30 Megemlékezés az 1956 október 23-i
forradalomról
13.00-14.00 Ebéd
15.00-18.00 Hagyományaink nyomában:
fafaragás és tökfaragás - alkotó foglalkozás
18.30-19.30 Vacsora
21.00 Táncház

8.00-9.00 Reggeli
10.00-12.00 Pakolás, takarítás
12.00 Ebéd
13.00-ig Táborzárás, hazautazás

Figyelem! A programok az érdeklődés és időjárás függvényében változhatnak.

Jelentkezés
70 férőhely áll rendelkezésünkre. A helyek betöltése a jelentkezés és a tábordíj
beérkezésének sorrendjében történik.
Annak érdekében hogy ne zavarjuk egymást, kérjük, mindenki tartsa szem előtt
a közgyűlés által elfogadott irányelvet, miszerint a gyermekesek a szürke ház
első folyosóján foglaljanak szobát.
Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Interneten: a http://adatok.somit.net címen, e-mail info@somit.net
Telefonon: Szabó Gábor, tel. 070-799 47 41
Szükséges adatok: név, cím, email, telefonszám, születési dátum

A jelentkezésnél megállapított összeget a SOMIT számlájára kell utalni:

Pg: 36 40 38-0
Swish: 123 590 48 83
* Kedvezményben részesülnek azon táborozók, akik először vesznek részt
SOMIT rendezvényen. Ezen egyszeri alkalommal a tagoknak járó díjszabást
alkalmazzuk (150 kr/nap).

A jelentkezés és tábordíj beérkezésének határideje: 2022. október 16.
A táborral kapcsolatos kérdéseidet felteheted a SOMIT Facebook oldalán is,
link a honlapon: www.somit.net
Térkép: https://goo.gl/maps/qmux1uF9u1mWWXZP6
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.

- tagoknak
- nem tagoknak*
- diákoknak
- gyerekeknek
- SOMIT tagsági díj

150 kr/nap
150 kr/nap + 150 kr
120 kr/nap
75 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!
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.
- 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.
-Kérünk minden résztvevőt, hogy amennyiben betegség jeleit észlelik magukon, maradjanak otthon!
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 kizárás kezdeményezését vonja maga után!

