
MANDABOKORI NAPKÖZIS TÁBOR 

 

A NAPKÖZIS TÁBOR 2018. július 16-20-ig (hétfő-péntek) tart. 

Minden reggel 8 órára várjuk a gyermekeket (Nyíregyháza-Mandabokor, Alsóbaduri út), de ha így nem megoldható az érkezés, 

akkor 7:30-tól felügyeletet biztosítunk a gyermekeknek. A tábor minden nap 16 óráig tart, kérjük, szíveskedjenek az érkezés és 

távozás időpontját betartani! Kérjük a szülőket, hogy minden nap reggel és délután írják alá a csoportbeosztásnál a papírt, valamint 

írják le az érkezés és távozás pontos időpontját. 

Örömünk, hogy rendkívül sok gyermek jelentkezett a táborba. A nagy létszám miatt a gyermekek 3 csoportra lesznek beosztva 

színek szerint. 

A csendes pihenőt (1315-1415) a legkisebbek az Imaház beépített tetőtéri szobáiban, a többiek a nagyteremben szőnyegen és saját 

névvel ellátott polifoamon vagy a szabadban felállított pop-up sátorokban tölthetik el. 

  

Kérünk tehát mindenkit, hogy hozzon magával: 

- névvel ellátott polifoamot 

- szükség esetén saját névvel ellátott plédet és kispárnát 

- váltás ruhát 

- egy sapkát, vagy kalapot a napszúrás ellen! 

- gyorsan felállítható sátrat 

  

Kérjük Önöket, hogy reggel otthon gyermekeiket kenjék be naptejjel, mert a nagy létszám miatt a segítőknek erre nem biztos, hogy 

lesz idejük! Akik érzékenyebbek a napsugárzásra, kérem, tegyenek be a gyermek részére magas faktor számú (35-50) naptejet. 

Az Imaház területén rengeteg játék van, ezért nem ajánljuk, hogy a gyermekek saját játékot hozzanak magukkal, felelőssé-

get nem tudunk vállalni az otthonról hozott játékokért! 

A gyermekek napi HÁROMSZORI étkezést kapnak! Kérjük Önöket, ha gyermeküknek étel-, gyógyszer-, rovar-, vagy egyéb al-

lergiája van, idejében jelezzék felénk! Amennyiben a gyermeknek glutén, laktóz, stb. érzékenysége van, kérjük a szülőket, legyenek 

olyan kedvesek azt jelezni, illetve az étkeztetésben összehangoltan segítségünkre lenni.  

  

A tábor költsége 11 500 Ft/ fő/ hét. Ez tartalmazza a tábor teljes költségét. Mivel az ebédet nem helyben készítjük, hanem meg-

rendeljük, éppen ezért a JELENTKEZÉSEKET CSAK AZ ELŐLEG (5 000 Ft) előre befizetésével (határidő: 2018. június 25.), 

valamint a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és visszaküldésével (email) tudjuk elfogadni. 

A teljes összeget legkésőbb 2018. július 4. (szerda) lehet befizetni. Mivel sok gyermek, család érdeklődik, ezért csak az első 100 

gyermek jelentkezését tudjuk elfogadni! Több gyermeket sajnos nem tudunk fogadni. 

Az óvodába is kihelyezünk jelentkezési lapokat, arra fel lehet iratkozni, de CSAK a JELENTKEZÉSI LAP visszaküldésével és az 

előleg befizetésével válik érvényessé a jelentkezés. 

 

A befizetés módja: készpénzben, 4 három színhelyen biztosítunk lehetőséget: 

  

- a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi hivatalában folyamatosan (Nyíregyháza, Luther tér 14.) hétköznap 9 órá-

tól 17 óráig Horváth Editnél az 1-es irodában,  

- az Evangélikus óvodások számára az Evangélikus Óvodában  

- Luther téri kisovi 2018.07.04-én (szerda) Zsarnainé Nóránál 1500-tól 1700 óráig,  

- Közép utcai nagyoviban 2018. 07.04-én (szerda) Bellus Szilvinél 1500-tól 1700 óráig,  

- a mandabokori gyülekezetben 2017.07.01-én (vasárnap) a 10 órási istentisztelet után.  

 



Kérjük a Szülőket, a megadott időpontokban fizessék be a tábor teljes költségét, mivel az ebédet előre meg kell rendel-

nünk!  Aki ezt nem teszi meg, annak a jelentkezését nem tudjuk elfogadni! Pénzt visszafizetni nem áll módunkban! 

Kérjük, hogy abban az esetben is jelezzenek vissza, ha nem jön a gyermek! 

  

A befizetéssel egy időben kérjük, hogy ellenőrizzék az adatbázisunkban nyilvántartott adatokat gyermekükről, és kérjük, 

hogy akinél hiányosság van, azt pótolják. Különös tekintettel a telefonszámra, melyen a szülőket azonnal el tudjuk érni 

szükség esetén. 

   

Napirend: 

         8:00-tól egy 15 perces zenés reggeli tornával kezdjük a napot 

         8:15-től 8:25-ig kézmosás, készülődés a reggelihez 

         8:30-tól 9:00-ig reggeli 

         9:00-tól 9:15-ig kézmosás, készülődés a tanításra 

         9:15-tól 10:00-ig éneklés, aranymondás tanulás, illetve Bibliai lecke megtanítása 

         10:00-tól 12:15-ig forgó rendszerben, csoportok szerint 3 helyszínen biztosítunk programokat a gyermekeknek. (kézműves 

foglalkozás, udvari szabad játék, sportvetélkedő) 

         12:15-től 12:30-ig kézmosás, készülődés az ebédhez 

         12:30-tól 13:00-ig ebéd 

         13:00-tól 13:15-ig készülődés a csendes pihenőre 

         13:15-től 14:15-ig kötelező csendes pihenő minden gyermeknek 

         14:30-tól 15:15 -ig minden nap más-más délutáni program 

         15:15 –től 15:45-ig uzsonna 

         15:45-től 16:00-ig szabad játék 

  

Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk a hetet fényképekben, videókon is megörökíteni, melyet CD-n lehet majd az utolsó napon 

megvásárolni 1200 Ft-os áron. Ezeknek a rendelését legkésőbb a tábor idején, 2018.07.18. szerdáig lehet leadni. 

Immáron hagyomány, hogy az utolsó napon (2018.07.20. péntek) délután 16 órakor egy zárópartit rendezünk, melyre a szülőket is 

szeretettel meghívjuk. Mindabból, amit tanultunk énekeket, aranymondásokat, egy kis „morzsát” szeretnénk átadni. 

  

Elérhetőségek:  

 

Bellus Szilvia: +36-20/824-96-62 

Zsarnai Krisztián: +36-20/824-93-08; +36-20/369-24-87 

Zsarnainé Urbán Nóra: +36-20/770-31-23 

 

 

 

 


