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Kéz a Kézben Toleranciatábor
2018. július 02-06.

Kedves Szülők!
Ebben az évben is megrendezzük, immárom 3. alkalommal az érzékenyítő
táborunkat.
A tábor ideje: 2018. július 02-06 között.
Július 02-én 11 óráig kell megérkezni a tábor helyszínére!
Helyszín: Szeged - Partfürdő Kemping (telefon: (62) 430 843)
Cím: Szeged, Középkikötő sor 1. 6726

A Kéz a kézben Tolerancia Tábor célja:
Együtt táboroznak sérült és ép gyermekek ezen az öt napon. Feladatunk, hogy
egymást megismerjék, közös programokon vegyenek részt. Egymást segítve
készítsenek tárgyakat, emlékeket, amit a tábor végén hazavihetnek. A tábor teljes
idején segítő, fejlesztő kutyákkal találkozhatnak, és együtt játszhatnak a
gyerekek.
Táborvezető: Gulicska Irén az "ÚJVILÁG" Alapítvány kuratórium elnöke,
Szakmai vezetők: Tatárné Kapus Éva, pedagógus, tréner, Szokolné Igaz Enikő
habilitás felvezető; oktató, terápiás kutyás.
Orvosi ügyelet: Lévay Norbert
Az étkezéseket biztosítja: Stefánia Catering Kft.
Partfürdőről:

A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman tavasztól őszig várja kedves
látogatóit. Egyedülálló elhelyezkedésével az ország egyik legszebb fekvésű
kempingje, közvetlenül a Tisza partján, 5 percnyi sétára Szeged belvárosától. A
lapályos parton a fürdőzés és napozás mellett futballpálya, strand-röplabda pálya,
büfék, vendéglátóegységek állnak a vendégek részére, valamint a kijelölt tűzrakó
helyeken bográcsozásra, szabadtéri sütésre, főzésre is van lehetőség. A
medencék legmélyebb pontjai: középső medence: 120 cm közel 33 fokos víz,
nagy medence: folyamatosan mélyülő, a legmélyebb pontja: 18 cm, közel 33
fokos vízhőmérséklet.
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A táborba napi jegy kifizetésével a szülők is be tudnak jönni délutánonként, de
a tábor programját nem zavarhatják meg (bekapcsolódni lehet)
A helyszín tábori körülményeket biztosít. Nem tudjuk biztosítani az egyéni tusolókat.
Közös vizes blokkok, tusolók vannak kialakítva nőknek és férfiaknak. Kérem a
szülőket fokozotta figyeljenek arra a körülményre, hogy kullancsok és szúnyogok is
vannak ezeken a területeken, tehát gyermeküket készítsék fel ezen rovarok írtására
(elektromos szúnyogírtó, kullancsírtó). Természetesen mi mindent megteszünk azért,
hogy a gyermekben ne legyenek kullancsok (esti kullancs vadászat a gyermeken).
Allergia:
A kemping területén nyárfák találhatók, ezért aki erre a pollenre érzékeny, kérem ne
jelentkezzen a táborba. A tábor ideje alatt csúcsosodik be a virágzása.
A tábor ideje alatt kutyákkal találkoznak, ezért a kutyaszőrre alergiás gyermek szülei
írják be a kérdőívbe ezt a tényt. Amennyiben a gyógyszerek szedése alatt is befullad
a szőrre, akor ezt a tábort nem javasoljuk a gyermeknek.
Amelyik gyermek bogárfóbiást azt nem javasoljuk ebbe a táborba!
Kérem, hogy a mellékelt kérdőívet pontosan és mindenre kiterjedően töltsék ki!
Eltávozás:
A tábort elhagyni csak és kizárólag, előzetes egyeztetés után, a táborvezető
engedélyével és csak a saját szülővel lehet megtenni különleges esetben. Ez
esetben a szülővel eltávozott gyermeknek véget ér a tábor.
Ruházat
A tábor közel 5 napja alatt olyan ruházatot hozzanak, ami a szélsőséges
időjárásnak megfelelő. Miután az elmúlt évben viharral és erős lehüléssel is
találkoztunk, ezért jó, ha náluk van naptej, szúnyogriasztó és kullancsriasztó spray,
sapka, réteges öltözködéshez megfelelő ruházat, esőkabát, tisztálkodó eszköz.
Papír zsebkendő kérünk hozzanak magukkal a gyerekek. Ha gyógyszereket
szedsz, akkor azt se felejtsd otthon( a kérdőívbe legyen beírva, milyen gyógyszer,
hány miligramos és az, hogy mikor kell bevennie). Hozzanak magukkal poharat,
műanyag tányért.Legyen ráírva a név. Miután strandolunk, ezért fürdőruha,
papucs, plusz egy törölköző, tusfürdő sem árt a szandál mellé. Egy pár zárt cipőt is
érdemes a táborba hozni, hogy ne fázon meg szélsőséges időjárás esetén. Legyen
nálad egy „kis okos" (papíros), amin rajta van a neved, TAJ számod (TAJ kártyát),
születési dátumod és vész esetén hívható telefonszámod. A diákigazolványt ne
hagyd otthon! Hozz magaddal zseblámpát vagy fejlámpát. Költőpénzt hozhatsz
magaddal, de nem kell nagy összeg. és inkább kisebb címletekben legyen. A tábor
területén található büfé és iható csapvíz. Próbáljanak praktikusan csomagolni, ne
sokat, de ha kell, tudjon rétegesen, melegen öltözni.

Mit hozhat a táborba, de csak saját felelősségére?
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Lehet nálad mobil telefon. Ám minden nap a reggeli után beszedjük a
mobilokat és elzárjuk. A tavalyi tapasztaltok alapján tesszük meg ezt a
lépést, hiszen nem cseteni, telefonálgatni jönnek a táborba. Este vacsora
után mindenki megkapja. Ha valami kérdés van, baj, akkor a táborvezető
és Szokolné Igaz Enikő fog kapcsolatot teremteni a szülővel. Szülők
bármikor elérhetik a táborvezetőt az alábbi mobil számon: 70-203-2952.
Lehet nála saját játék, de ennek épségére, meglétére a tulajdonosnak kell
figyelnie.

Gyerekeknek:
Szólni kell akkor, ha.... (kérdőívre legyen beírva, ha nincs rubrika, akkor az
oldal aljára legyen felírva!
1. Nem tudsz úszni!
2. Allergiás vagy a kutyaszőrre vagy valami másra
3. Megsérültél és ezt mások még nem vették észre
4. Ételallergiád van (laktóz, glukóz, stb.)
5. Cukorbeteg (gyógyszer feltétlenül legyen nála és a kérdőívben ezt jelőlni
kell!)
6. Megcsípett egy bogár és nem múlik el a csípés helye, valamint dagadni kezd
7. Ha társad megsérült, vagy rosszullétéről tudsz a tábor ideje alatt.
Ne legyél elefánt a porcelánboltban
Sérült gyerektársakkal együtt fogsz játszani, szórakozni, ezért vigyázz rájuk.
Te többet fogsz tudni tenni értük, mint ők érted! Tanuld meg, hogyan tudtok
közösen játszani, örömet szerezni egymásnak. Segíts gyerektársaidnak, hogy
azokat problémákat is meg tudja oldani, amit te könnyedén egyedül is meg
tudsz tenni.

Szülőknek
A tavalyi évi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok aggódó szülők (amit
természetesen
megértünk)
a
gyermekek
motivációjában,
feladatok
megoldásában, a közös programokban vissza fogják jelenlétükkel, telefonjaikkal.
Tisztelettel megkérünk minden szülőt, hogy a tábor menetrendjét jelenlétükkel,
telefonjaikkal ne zavarják. Minden este 19,30-21 óráig érdeklődhetnek
gyermekeik iránt a 70-203-2962-es telefonszámon.
Fontos számunkra, hogy a tábor teljes ideje alatt a gyerekek tényleg ki
tudjanak kapcsolódni, közösen együtt tudjanak „dolgozni", táborozni.
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Kérjük a kedves szülőket, hogy a jelentkezési, regisztrációs díj befizetésével
egyidőben töltsék ki a mellékelt kérdőívet, amit a regisztrációs díjjal együtt május 15ig kell leadni Szokolné Igaz Enikőnek (mobil: 30-442-5231). Kérem, tartsák be a
határidőt!
A tábor programja 2018. április 1-től lesz elérhető a http://ujvilagalapitvany.hu oldalon a tábor link
alatt.

2018. március 22.

Gulicska Irén
táborvezető
az „ÚJ VILÁG” Alapítvány k. elnöke

