
 

 

 

 

 

 

 
 

SZÜLŐK RÉSZÉRE 

 

 

Tájékoztató a Hittanos táborral kapcsolatosan 
I. turnus: 2020. 06. 22-26.  

II. turnus: 2020. 06. 29- 07. 03. 

 
Kedves Szülők! 

A táborba való jelentkezés (1.) a részvételi összeg befizetésével, a (2.) Nyilatkozat kitöltésével tekinthető 

hivatalosnak. Kérjük szépen megértésüket! Ezek megtalálhatóak a www.reformatustemplom.net oldalon. 

A tábor részvételi díja mindkét turnus esetében: 5.000 Ft /hét /gyermek. Egy turnusban max. 20 gyermek 

vehet részt. A jelentkezéskor kérjük, mindenki adjon meg olyan telefonszámot, amelyen a szülő napközben 

elérhető. 

A foglalkozások minden nap 8.30-tól kezdődnek, 8.00-tól gyülekező, játék. Akik később érkeznek, 

kérjük, csendesen kapcsolódjanak be a programba. Ott már nem lesz lehetőség a szülővel való beszélgetésre. Idei 

táborunk minden nap 12.00-óráig tart. Ekkor kérünk minden gyermeket elvinni, hogy utána fertőtleníteni tudjunk. 

Ne felejtkezzenek el a gyermekek számára tízórait, és innivalót (félliteres műanyag flakon) csomagolni. Az ételt 

fertőtlenített hűtőszekrényben tudjuk tárolni. Ebédet a gyermekek számára nem tudunk biztosítani a kialakult 

járványhelyzet miatt.  

Szerdai napon az első turnus számára kerékpár túrát szervezünk. Kérjük, hogy erre a napra tízórait, 

uzsonnát, innivalót hozzanak magukkal. (indulás jún. 24-én szerdán 8 órakor kerékpárral az újszegedi Vakok 

Intézete elől, érkezés ugyanide du. 15 óra körül, a gyermekek egyeztetnek telefonon a szülőkkel, kerékpárt hozni 

kell.) Esőnap: csütörtök) Akik nem szeretnének kerékpár túrán részt venni, azoknak a második turnust ajánljuk. 

Az első turnus június 28-án, a második turnus július 5-én de. 9.00 órakor az Istentisztelet keretében fogja 

bemutatni a nyilvánosság előtt azokat az énekeket, amelyeket a gyermekek a táborban tanultak. Így azt a 

szívességet szeretnénk kérni, hogy hozzák el gyermekeiket erre az alkalomra, hogy bemutathassuk 

tudományunkat. 

Az alábbiakban összefoglalom, a szükséges tudnivalókat: 

• Idei táborunk minden nap 8.00-12.00-óráig tart. 

• A tábort a higiénés szabályok ismertetésével kezdjük, amit minden résztvevőnek kötelező betartania. 

• A gyermekek érkezéskor és távozáskor kezet fertőtlenítenek, ezt mi biztosítjuk. 

• Bár maszk használata nem kötelező, de kérjük, legyen egy maszk a hátizsákban. 

• Minden nap kérünk: tízórait, félliteres műanyag flakont vízzel, névvel ellátva. 

• Előre fertőtlenített játékokat biztosítunk. 

• Ha valamilyen információ szükséges, amit tudnunk kell a gyermekkel kapcsolatosan, kérjük, jelezzék 

számunkra. 

• Jelentkezés online: www. reformatustemplom.net, vagy a templomban. 

• A szabadban, gyönyörű, biztonságos környezetben leszünk jó idő esetén, rossz idő esetén a felújított 

közösségi házban, betartva a 1,5 méteres távolságot. 

• Megfelelő kísérő személyzet biztosított. Kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre. 

 

Bízunk benne, hogy egy nagyon vidám, jó hetet töltünk együtt! 

Szeretettel várjuk a gyermekeket! 

Áldás, békesség! 

Éva néni és Péter bácsi  
Szeged-Petőfitelepi református lelkipásztorok 

06/30-405-8160 
06-30/826-0590 
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