Kedves Táborozó!
Örömmel vettük jelentkezésed a 2015-ös, nyolcadik TERMIK Táborba. Ebben a levélben néhány
fontos tudnivalót találsz az indulásról/megérkezésről és a táborozáshoz szükséges cuccokról.
Találkozó: 2015. július 6. 10:00, Budapest – Déli pályaudvar
Visszaérkezés: 2015. július 15. 19:00, Budapest – Déli pályaudvar

Kérjük, érkezz pontosan, hiszen a vonat menetrend szerint indul, nem tud várni az esetleg
elkéső táborozókra.
Kérjük, az induláshoz laza kirándulós öltözékben gyere, a vonatút után kb. 1,5 kilométert gyalog
fogunk a táborhely felé megtenni, ez 20 perces séta lesz. Szükség esetén az út gyaloglós részén a
hátizsákodat egy szervezői autó viszi majd, de az igazán bátrak bevállalhatják a gyalogos cipelést is
!
A következőkben egy „CUCCLIstát” találsz, mely tartalmazza a táborozás alapvető kellékeit.
Figyelem! A lista végén találsz pár olyat is, amit semmiképp NE hozz magaddal. Ezek vagy nem
egyeznek a tábor alapelveivel, vagy egyszerűen fölöslegesek, tönkremennek, illetve a Te és a többi
táborozó biztonságát veszélyeztetik.
Szüleidnek is megírtuk, hogy a különböző elektromos kütyük (telefon, zenelejátszó, stb) nyilvános
használata nagyon nem illik a tábor hangulatába, ha ilyet látunk nálad, elvesszük és
visszaérkezéskor a szüleidnek adjuk vissza a pályaudvaron.
A legfontosabb kellékeket a tábor előtt mindenképp próbáld ki! Figyelj rá, hogy a sátornak minden
alkatrésze (cövekek, rudak, feszítő madzagok) meglegyen és föl is tudd állítani a táborban.
Az esőkabát tesztelésére legjobb, ha beállsz pár percre benne a zuhany alá, de megteszi egy slagos
kerti locsolkodás is .
Javasoljuk, hogy ha mindent összekészítettetek, próbáld meg önállóan (a szüleid segítsége nélkül)
berakni a cuccaidat a nagytáskába, hiszen a tábor végén is nélkülük kell majd összepakolnod.
Ha még odahaza leltárt készítesz, kisebb az esélye, hogy valamit véletlenül a táborban felejtesz.
Miután kész a pakolás, mindenképp vedd fel a táskád, és sétálj benne folyamatosan legalább öt
percig. Ha nagyon nehéz, még kipakolhatsz belőle pár kevésbé fontos dolgot!
Mi már nagyon várjuk a tábort és Benneteket, addig is jó készülődést és szép nyarat kívánunk !
Üdvözlettel, a szervezők nevében:
Farkas Fruzsina, Laurán Apolka és Dobos Balázs
táborvezetők
2015. június 14. Gödöllő

Azt javasoljuk, hogy az alábbi cucclistát nyomtassátok ki, és a bepakolásnál mindig pipáld ki az
összekészített cuccokat. Így kisebb az esélye, hogy valamit véletlenül otthon felejtesz !

CUCCLIsta
EGY nagy hátizsák, amibe az összes cuccod befér (plusz rögzítőeszközök, ha szükséges:
gumipók, spárga).
Sátor (duplafalú, vízhatlan. Ha semmiképp nem tudsz ilyet hozni, jelezd előre a szervezőknek!)
és tartozékai (cövekek, zsinórok, rudazat).
Az idei évben az ÁNTSZ új előírásai miatt maximum 3 fő aludhat egy sátorban!
Szúnyog- és kullancsriasztó (fontos!), igény szerint Fenistil gél és naptej
2 db pulóver
Min. 3 db hosszúnadrág (ebben érdemes kirándulni)
2 db rövidnadrág
4-8 db póló
Megfelelő számú alsógatya fiúknak, illetve napi 1 bugyi lányoknak
4-8 db zokni
Pizsama vagy egyéb alvóöltözet (hosszú derekú, a végtagok végén jól záró, hogy az esetleges
hideg, nyirkos éjszakákon se fázz!)
Fürdőnadrág/fürdőruha
2 pár zárt cipő (egy strapabíró, vízhatlan túracipő és egy könnyű edzőcipő)
Szappan (nem tusfürdő!)
Törölköző
Fogkefe, fogkrém
Fésű (hosszú hajúaknak)
Papír zsebkendő
Egészségügyi felszerelés
Öblös mélytányér (fém, vagy erős műanyag!)
Bögre (fém, vagy erős műanyag!)

✓

Evőeszköz (kanál, villa, kés/bicska)
Esőkabát (vízhatlan, NEM széldzseki!)
Füzet, íróeszköz
Kis hátizsák a napi túrákhoz
Kulacs (0,75-1,5 literes)
Hálózsák
Derékalj/izolír/polifoam
Zseb-, vagy fejlámpa tartalék elemmel
Sapka, vagy kendő (világos – napszúrás ellen)
Élelem (kizárólag!) a vonatútra, tapasztalataink szerint a táborban úgyis csak a hangyák lepnék
el miatta a sátrad...
Diákigazolvány
TAJ-kártya
Hiánytalanul kitöltött egészségügyi nyilatkozat
0,5 literes műanyag palack az egyik szakmai programra (a kulacson felül!)
1 db feláldozható pamut zokni szintén az egyik szakmai programra
Napsütés és jókedv 

Jó, ha van nálad (ezek nem feltétlenül szükségesek, de ha van otthon, elhozhatod):
Mecsek térkép
Iránytű, tájoló
Távcső
Szandál, vagy papucs
Kamásni avagy kiránduláshoz való vízhatlan lábszárvédő

Amit NE hozz a táborba:
Pénz

✗

Mobiltelefon (nem lesz térerő)

✗

Egyéb elektromos kütyük (nem lesz áram)

✗

Pirotechnikai eszközök (gyufa, öngyújtó)

✗

Hosszú pengéjű kés (vadásztőr, stb)

✗

Ékszerek (elvész)

✗

Drága, új divatruhák (piszkos lesz, elszakad)

✗

Ha bármilyen kérdésed van, az alábbi elérhetőségeken bátran felteheted!
E-mail: info@termiktabor.hu
Tábori felszereléssel kapcsolatos kérdések: Laurán Apolka: +36-20-489-5200
Utazással, találkozóval kapcsolatos és egyéb sürgős (!) kérdések: Dobos Balázs: +36-20-399-8127
Minden más: alapítványi telefon: +36-20-469-0512

