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Idén is lesz a már évek óta hagyománnyá vált iskolai Shabbatont. Viszont a korábbiakkal ellentétben a 

három napos egész iskolát érintő kirándulás helyszíne idén Bodajk lesz. 

 

/ BODAJK - Iskolai szombatfogadás három napos kirándulás keretében, két turnusban, a 

következők szerint: 

• 1 -6. évfolyam 2020. május 15 -16-17 –péntek –szombat – vasárnap 

• 7 – 12. évfolyam 2020. május 22 -23 -24 –péntek – szombat – vasárnap 

Mind két turnusra vonatkoznak a következő tudnivalók: 

Indulás pénteken 9 órakor a SYMACSARNOK parkolójából – érkezés vasárnap 16 órára a 

SYMACSARNOK parkolójába 

 

Minden gyermek hozzon hálózsákot, tiszta ágyneművel ellátott, szállásunk lesz házban, természetesen 

nincs fűtés májusban, így mindenre felkészülve, inkább több legyen a takarózási lehetőség! 

 

Étkezést naponta ötször kapnak a gyerekek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, sok gyümölcs, és 

süti, ha szükséges étkezések között is) kósert eszünk, amelyet a BZSH konyhájából rendelünk, s ők 

szállítják nekünk a táborba. Ha a gyermek vegetáriánus, glutén-, vagy bármi iránt érzékeny, cukorbeteg, 

úgy a szülői nyilatkozatban kérjük bejelölni, hogy az ételek rendelése előtt tekintetbe vehessük ezt a 

tényt is. 

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat legkésőbb február 21-ig adják le az osztályfőnököknek! 

 

A táborhely csodás tájon, nagy szabad területtel, de körülkerítve a Bakony és a Vértes között terül el, 

Bodajk településtől egy km-re, erdő mellett, a tábor az erdőtől kettős vadvédelmet nyújtó kerítéssel van 

elkerítve. 

A diákokkal utaznak a táborba osztályfőnökeik és szaktanáraik is, ők kísérik, s foglalkoznak a 

gyermekekkel a kirándulás teljes időtartama alatt. 

A BZSH biztonsági őrei lesznek velünk, akik minden szempontból biztosítják a területet. 

 

A bodajki kirándulás teljes költsége: 20.000Ft/fő – kérjük, aki teheti fizesse be ezt az összeget, aki 

kifizeti a teljes bekerülési árat, hozzájárul azoknak a diákoknak a kirándulásához, akik nem tudnak ennyi 

pénzt befizetni. 

 

Akinek pedig gondot jelent, a teljes kifizetése, kérjük legalább 16.000Ft/fő összeget fizessen, ez fedezi 

a támogatással csökkentett bekerülési nettó árat. 

A részvételi díjat két részletben kérjük átutalással fizetni az Iskola bankszámlájára: BZSH Scheiber 

Iskola OTP Bank 11714006-20414319 (átutalással fizetve a megjegyzésben kérjük feltüntetni a 

gyermek nevét és osztályát, valamint BODAJK szót is írják oda!) 

vagy fizessenek az intézmény házi pénztárába, készpénzben. 

Első részlet befizetési határideje: 2020. március 10. 

Második részlet befizetési határideje: 2020. április 30. 

A befizetést egy összegben is meg lehet tenni. 

A kirándulás kötelező!! 

Kérjük Önöket, hogy legyenek figyelemmel a határidők betartására! 

 

Köszönettel 

Az Iskola vezetősége
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NYILATKOZAT 
Bodajk – Scheiber Iskola kirándulás 2020. 

1. A gyermek adatai 

Név/Osztály:   

Születési hely, 

idő: 
 

Lakcím:  

TAJ szám  

Anyja neve:  

2. Betegségek 

Alulírott, fent nevezett gyermek szülője/gondviselője nyilatkozom arról, hogy 

gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
- láz, torokfájás, hányás, hasmenés 

- bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 
- váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

- a gyermek tetű- és rühmentes 

3. Tájékoztatom a tábor vezetőit, hogy gyermekem az alábbi gyógyszereket szedi 
rendszeresen (a megfelelő választ aláhúzással és/vagy kitöltéssel jelölje) 

- nem szed gyógyszert 

- gyógyszert szed, mégpedig: 

4. Élelmiszerekre és egyéb környezeti tényezőkre allergiás (a megfelelő választ aláhúzással 
és/vagy kitöltéssel jelölje) 

- nem allergiás 

- az alábbiakra allergiás:  

 

5. Egyéb fontos információ a gyermek egészségi állapotáról, szokásairól 

 

6. Szülő, gondviselő elérhetőségei 

Neve:  

Lakcíme:  

Telefonszáma:  

Tudatában vagyok és kijelentem, hogy gyermekem a táborban saját felelősségére részt vehet a 

különböző sport és szórakoztató eseményen, és elfogadom, hogy az esetleges sérülésekkel és/vagy 

vagyoni károkkal kapcsolatban a tábor vezetését nem terheli semmilyen felelősség. 
 

Budapest, 2020. ………………………… 
 

 ………………………………………..……………………… 
 Szülő/gondviselő aláírása 
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