
Kedves Gólya! 
 

Szeretnénk megkönnyíteni a táborra való felkészülést, és a pakolást, ezért 
összeállítottunk egy felszerelésjegyzéket számodra. Ez alapján válogass, írj leltárt, 
és akkor semmi nem marad otthon, semmit nem hagysz el! 

Iratok: Szülői igazolás a táborozásról, eredeti diákigazolvány, TAJ kártya fénymásolata, 
1 db üres füzet, íróeszközök, filctollak, költőpénz 1 alk. strandra. 

Ruha: 2 pár cipő (legyen lehetőség szerint strapabíró és kényelmes) vagy 1 pár cipő és 1 
pár szandál, esetleg még papucs is, esőkabát, fürdőruha, rongy (sátor, egyéb 
tisztántartására), nem világos színű pólók, hosszúnadrág (tüskés bozót, kullancs 
miatt), alsónemű, zokni, MELEG HOLMI! 

Higiénia: WC papír, papír zsebkendő, tusfürdő vagy szappan, leukoplaszt, nedves 
törlőkendő, törölköző. 

Étkezés: kulacs, evőeszköz: éles kés, villa, kanál, tányér (célszerű, pl. jénai, hogy ne 
melegedjen át), pohár. Jelöld meg, mert sok egyforma lesz! 

Szállás: Sátor, eső esetére fólia, ha kell, hálózsák. Polifoam, kötél, ha valami baj van, 
nejlon zacskók, a pakoláshoz, így ha megázol sem lesz minden vizes a hátizsákban. 

Egyéb: Mindenképpen legyen nálad 120 Ft értékű postabélyeg, egy nyakkendő (amiért 
nem kár), egy darab fehér, nem galléros póló a méretedre. Ecset (vízfestékhez, 
temperához), begyújtáshoz újságpapír vízálló csomagolásban, 1-2 doboz gyufa, 
3-6 m vitorláskötél (vagy olyan kötél, ami nedvesség hatására sem csomózódik, és 
lehet rá teregetni), napolaj, szúnyog- kullancsriasztó, sapka, kendő, vagy valami, 
amivel elkerülhető a napszúrás, zseblámpa (pótelem+izzó), bicska, gyógyszer 
allergiára, fejfájásra, kis hátizsák a vándorláshoz.  

Ne hozz!: Bármit, ami értékes és tönkremehet, mert elveszhet, szétszakadhat, beázhat, 
eltörhet stb. és sajnálnád. Ne hozz tehát semmilyen elektromos kütyüt, ékszert. 
Telefonokat sincs lehetőségünk az erdőben tölteni, ha lemerült az akku! 

 
Ha játszol gitáron vagy más hangszeren, amit könnyen lehet szállítani, azt 
elhozhatod, a tábori autó szállítja majd, így tudunk rá vigyázni. 
Ha valami esetleg nem lenne teljesen egyértelmű számodra a fentiek alapján, vagy 
valamilyen kérésed, kérdésed van, e-mailben tudsz érdeklődni, a 
csucstabvez@e5vos.hu címen. Mi is nyaralunk nyáron, ezért nem postafordultával 
válaszolunk, de mihelyt email közelébe kerülünk, segítünk. 
Várunk szeretettel: 

A táborvezetőség 
 

 



 
SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

Tábor ideje: 2021. augusztus 11-től  augusztus 20- ig (Eötvös nulltábor) 

 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdő napján kell átadni a 
csoportvezetőnek. 
 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: ______________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, 

stb)_____házszám 

 

a táborozást megelőző két hétben nem voltak észlelhetők az alábbi tünetek: 

 nincs -torokfájás, 

 nincs -hányás, 

 nincs -hasmenés, 

 nincs -bőrkiütés, 

 nincs -sárgaság, 

 nincs -egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 nincs -váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

Gyógyszer allergia:  nincs    van: ________________________________ 

Háziorvos neve, elérhetősége: ________________________________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: 

 

 ________ir.szám____________________település____________________ (utca, út, 

stb)_____házszám 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 20___. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 

 

Kelt.: ___________________,20__ __  . ____________ hó_____ nap 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 


