Kedves Kissün, Sündörgő, Sünszülők!
Már javában zajlik az idei táborok szervezése. Reméljük Ti is olyan nagy lelkesedéssel várjátok
a táborokat, mint a Nagysünök! A Süni táborba most is a kisebbeket (8-12 éves korosztályt), a
Sündörgő táborba pedig az idősebbeket (13-16 éves korosztályt) várjuk.
A táborok időpontjai:
Sündörgő: 2018. július 19-28. Táborvezető: Kovács Mátyás
Süni: 2018. július 30. - augusztus 8. Táborvezetők: Tölgyesi Rebeka, Novák
Sára
Helyszíne: Zádorvár
Jelentkezni a www.sunitabor.hu honlapon keresztül tudsz, itt olvashatsz a táborokról is
részletesen (http://sunitabor.hu/tabor-leiras/suni-tabor és http://sunitabor.hu/taborleiras/sundorgo-tabor). Készítettünk tavaly egy GYIK-ot is, kérjük olvassátok végig, hogy
felkészülten érkezhessetek a táborba.
Ha először jönnél táborba, hívd barátodat, osztálytársadat is, hogy már a tábor első napjaiban
is legyenek ismerős arcok!
A jelentkezésnél egy részletes kérdéssort kapsz, amit kérlek szüleiddel együtt tölts ki!
Süni tábor: https://goo.gl/forms/Kewu6WaeOWZLN2e33
Sündörgő tábor: https://goo.gl/forms/9dPwBYqrONmhICjK2

Tábordíj: 38 100 Ft (áfával) + úti költség
(testvérpárnak fejenként 33020 Ft – akkor is, ha a tesó a másik táborba megy)
A tábor díj az utazás költségeit nem foglalja magában, mert azt a tábor szervezésének
megkezdésekor még nem tudjuk előre kalkulálni.
Jelentkezési határidő: 2018. április 22. a Föld Napja
Befizetési határidő: 2018. május 22.
Átutalás adatai: Pangea Egyesület, OTP 11742094-20166315-00000000
Közlemény: Tábor- Táborozó neve (például: Süni- Sün Boldizsár)
Ez évben is szeretnénk elvinni néhány Sünt kedvezményes áron (jelentkezési sorrendben,
korlátozott számban), olyanokat, akik másképp nem tudnának nyáron táborozni. Az ilyen
irányú igényt a szüleid alaposan indokolják meg és jelezzék a sunitabor@gmail.com címen.
Mivel sok család számára könnyebbséget jelent, lehetőséget biztosítunk részlet fizetésére is.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor jelezzétek a részletfizetési szándékot és vegyétek fel a
kapcsolatot Ritával az alábbi elérhetőségen.
Ha valami kérdésed lenne a táborral kapcsolatban, ne habozz, érdeklődj bátran!
Táborozással kapcsolatos kérdések: a sunitabor@gmail.com email címen.
Pénzügyek, utalás: Hajnal Imréné, Rita: 20/772 7981 (munkaidőben), rita@pangea.hu
Táborral kapcsolatos dolgok: Novák Sári: 20/447 6909
novaksaraanna@gmail.com Szeretettel várunk:
Nagysünök

