
I f j ú s á g i  F ú v ó s z e n e k a r i  A l a p í t v á n y
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
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Kedves Szülők, táborozni vágyók!

Néhány információ a fúvós zenekar hagyományos májusi Sötétvölgyi táborozásáról. 

Tábor helye: Sötétvölgyi Gyermektábor

Tábor ideje: 2015. május 14. (csütörtök) délelőttől 2014. május 17. (vasárnap) kb. 10 óráig

Találkozás: 2015. május 14. (csütörtök) 730-800 a zeneiskolánál

Tábor vége: 2015. május 17. (vasárnap) 1000

Ki- és hazautazás: személygépkocsikkal (Itt szülői segítséget kérek!)

Étkezés:  napi háromszori étkezés biztosított

Tábor díja: 8.000 Ft – testvéreknél 6.000 Ft

A táborba hozni kell: hálózsák vagy ágynemű, tisztálkodó szerek, egyéni gyógyszerek, 

tábori öltözet, szúnyog és kullancsriasztó, zseblámpa, esetleg zsebkés (de nem túlélő kés, 

vagy vadásztőr!), hangszer, kotta, kottaállvány és JÓKEDV! 

Értesítést kérek az esetleges betegségekről, allergiáról!

A táborba ki lehet hozni: tollaslabda, asztali tenisz felszerelés, futball, kártya, társasjáték, 

cd-lejátszó, CD, DVD /de nem szex vagy horror, akciófilmből is a gyengébb. 

Élelmiszer, szörp, kolbász, gyümölcs, lekvár, befőtt, méz, tábortűzhöz szalonna, hagyma.

A táborba TILOS kihozni: dohányáru, alkohol vagy más tudatmódosító szert, fegyvert, 

erkölcstelen kiadványokat. Ezek megszegése kizárással jár! A tábor egész területén TILOS a 

dohányzás.

Szekszárd, 2015. április 22.

Információ: Kovács Zsolt
                       30/317-5794 Kovács Zsolt
ifjfz.szekszardband@gmail.com           karnagy
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Tervezett tábori program

Találkozás és kiutazás: 2015. május 14. (csütörtök) 7.30-8.00 között  a zeneiskolánál, 

kiutazás autókkal, szülői segítséggel.

2015. május 14. (csütörtök) 

d.e.: szállás elfoglalása, próba

12 órától ebéd

d.u.: próba, utána túra Kakasdra, fagyizás

este: vacsora, szabad program

2015. május 15. (péntek) 

d.e.: reggeli, próba

12 órától ebéd

d.u.: próba, majd Toma és csapata bemutató

este: vacsora, utána talán éjszakai túra

2015. május 16. (szombat)

d.e.: reggeli

12 órától ebéd

d.u.: próba, fagyűjtés

Kb. 17 órától tábori koncert

este: vacsora, tábortűz, meglepetés program

2015. május 17. (vasárnap)

d.e.: reggeli, takarítás, hazautazás

Táborzárás 10 órakor



 Jelentkezési lap!

Jelentkező neve:.........................................................................................................
Melyik napon:    csütörtök     péntek    szombat   (megfelelőt bekarikázni)
Kikérő: Iskola neve és címe:.....................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
…………………………

Aláírás

Jelentkező szülő neve: ..............................................................................................
Melyik napon:    csütörtök     péntek     szombat   (megfelelőt bekarikázni)

…………………………
Aláírás

Kérem a jelentkezési lapot minél előbb visszajuttatni Kovács Zsoltnak
személyesen vagy az ifjfz.szekszardband@gmail.com e-mail címre, a megfelelő

adatokkal!
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