
Emlékeztető
Gólyatábor 2014

Tiszafüred (Horgász és Családi Kemping)

Igen, a Gólyatáborig még van hátra egy nyár, de hidd el, gyorsan eljön a mi IDÖ-nk , így végül 
2014. augusztus 22-én, ott kell lenned az egri vasútállomáson 0810 –kor, mert 0830  -kor 
indulunk Tiszafüredre, hogy eltöltsd életed legjobb táborát! Hogy segítsünk Neked a pakolásban 
összegyűjtöttünk egyet, s mást, amikre szükséged lesz!

Tehát a nélkülözhetetlen dolgok listája:

 Kendő, sapka, kalap, sisak, vödör, teljesen mindegy, a lényeg, hogy megvédje két szép, 

gyönyörűségesen csillogó, aranyvirág szemedet és óvja a buksidat a tűző napocska 
sugaraitól! 

 Hosszú  ujjú  póló  vagy  fehér  ing  ugyancsak  a  napocska  ellen,  valamint  pulcsi,  pulóver

estére.

 Törölköző, legalább kettő, hogy ne a homokos felével kelljen szárítkozni.

 Papucs fürdéshez és strandoláshoz; természetesen a strandhoz kell fürdőruci is! Otthon ne

hagyd!

 Sportra  szánt  ruhanemű  és  cipő,  hogy  ne  pacskerban  kelljen  szaladgálnia  a  pályán  a

győzelemért  (ez alatt  értjük:  olyan időjáráshoz illő  öltözet/és ki  tudja  milyen idő  lesz?/,
melyet nem sajnálsz, ha a sportolás közben esetleg sáros lesz, hiszen alkalom adtán kúszni-
mászni fogunk).

 Csoki!  Na  abból  annyit,  hogy csoki-árvizet  lehessen  indítani  {..  és  akkor  BUMM így  lett  a

Bérbedobó GMK}

 Papír, toll vagy bármi, amivel írni tudsz (sírkő+véső kevésbé felhasználóbarát)

 Elemlámpa, de az a nem az a lemerülős fajta, mert szükséged lesz rá nem is egyszer. 

 Legnagyobb ellenségeink, a szúnyogok elriasztására alkalmas szúnyogriasztó {korábbi évek

megoldásai:  méhészruha;  űrruha;  bár  abban  kevés  a  Zoxigén;  jelmez  melyben  a  szúnyognak
álcázhatod magad, van még más megoldás?}

 És  hát  hozhatsz  még  kalapácsot,  üllőt,  zongorát,  lovagi  páncélt,  úthengert,  egész

háztömböt vagy egy felet, szarvast ne hozz, 247 kiló céklát stb.

A tábor utolsó napján (25-én –hétfőn) 16:11-kor indul a vonat vissza Egerbe. Ha bármilyen kérdésed
lenne a táborral kapcsolatban, akkor az IDÖ (Iskolai Diákönkormányzat) vezetőségét bátran 
hívhatod (persze továbbra is csak hajnali 2 és 5 között, akkor biztos felvesszük) :

Vladár Veronika ( 06- 70/550-9030) Bóta Zsombor (06- 70/324-8509)
Csetkovics Petra (06- 20/411-3017) Rapcsák Dalma (06- 20/991-7997)

Az emlékeztetőt és egyéb információk a táborral kapcsolatban megtalálhatók a honlapunkon is: 
http://ido.xsawserver.com/

Reméljük segítettünk a pakolásban! A táborig kellemes vakációzást kívánunk neked! 
Az IDÖ Vezetősége és tagjai

Leendő osztálysegítőid elérhetősége:

Név: Vladár Veronika Név: Petz Olivér
Telefonszám: 70/550-9030 Telefonszám: 70/3230-226
E-mail: vladarveronika@freemail.hu E-mail: oliver.petz94@gmail.com
Facebook! Facebook!

http://ido.xsawserver.com/

