Kedves Táborozó!
Várunk szeretettel a MBE – DEK gyermektáborába, Tahitótfaluba.
Leírunk nektek néhány fontos információt, hogy fel tudjatok készülni.
Kezdete: 2017. június 26- (hétfő - vacsora) – július 1. (szombat - ebéd)
Helyszíne: 2022 Tahitótfalu, Ereszvény dűlő 52.
GPS: 47.747168, 19.065053
Minden nap friss képeket töltünk fel ide: https://www.facebook.com/events/1826922100902066/?fref=ts
Tábor hivatalos honlapja: http://www.baptistaudulok.hu/Tahitotfalu.html
Mit hozz magaddal Tahiba?
Kérjük mindenre ráírni, alkoholos filctollal a gyermek nevét!
Zokni talpára vagy belső részére monogramot. Fogkefére, papucs talpára vagy belső pántjára, stb. hogy
csomagoláskor mindenki haza tudja vinni, amit magával hozott. Szíveskedjen a gyermek csomagjában
pontos leltárt elhelyezni, vagy ezt a lapot kipipálva, illetve kiegészítve.














1 db Biblia
1 db jegyzetfüzet
6 pár zokni
6 db alsónadrág vagy bugyi
3 db hosszú nadrág (melegítő)
2 db pulóver
5 db póló
2 db törölköző (1 kicsi, 1 nagy)
4 db rövidnadrág
1 pár papucs
1 pár sportcipő
1 pár szandál
1 pár stoplis foci cipő- aki focizni
szeretne
 1 db széldzseki vagy vékony kabát

 Tolltartó színessel, ceruza, toll, faragó,
olló
 Kisebb társasjáték: kártya, malom, sakk,
Double, stb.
 Telefontöltő
 1 db zseblámpa
Tisztálkodási eszközök, neszesszerbe téve:
 1 db fogkefe
 1 db fogkrém
 1 db műanyag pohár
 1 db tusfürdő
 1 db fésű
 (izzadásgátló, parfüm nagyobbaknak )
 Lányoknak hajgumik, csatok, hajpánt
 1 pár füldugó (akinek szükséges)

Gyógyszer, Kalcium vagy más krém- kinek mi szükséges allergiás esetben.
Bajáról induló vonat június 26. Hétfő
08:09 Baja
08:46 Mélykút
08:56 Jánoshalma
09:25 Kiskunhalas - átszállás:
7937-es számú, Kelebia- Bp vonatra
09:46 Soltvadkert
10:00 Kiskőrös
10:12 Csengőd
11:53 Kőbánya - Kispest - érkezés.
Innen tovább bérelt busszal Tahiba.

09:20 Szeged 737 Móra IC vonat járat
10:48 Kecskemét
11:50 Kőbánya - Kispest - érkezés.
Innen tovább bérelt busszal Tahiba.
Utazás visszafelé bérelt busszal Budapestig,
és onnan vonattal vissza. Várhatóan szombaton
(július 1.) 18 óra körül érünk haza. A pontos
érkezést a tábor ideje alatt megírjuk emailben.

Szegedről induló vonat június 26. Hétfő
Ha 18 év alatti vagy, az alábbi egészségügyi és beleegyező nyilatkozatot kitöltve, szülő/nevelő által
aláírva hozd magaddal!
Fontosabb telefonszámok: Szeged - Kiss Tamás: 0670/3148590
Jánoshalma, Baja – Milánkovicsné Bócsa Edith: 0620/8864669
Kiskunhalas – Friebert Tibor: 0620/8864414
Táborvezető – Milánkovics Dániel: 0620/8864670

