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2010-es Adriai jutalomtáborok
Bázishely
Baska-Voda külterületén, a tengerparthoz közel, 300 m magas hegyoldalon fekvő bérelt weekend házakban és kertjeikben
(sátrakban). Horvátországi elérhetőség (csak rendezvény idején): tengerparty@gmail.com, Mobil telefonon: ++36 / 30 /
289 04 24 vagy 00-385-99-51 31 008

Turnusok
Adriai jutalomtáborok lehetséges időpontjai:
I. 2010. JÚNIUS 24 – JÚLIUS 1-IG;
II. 2010. JÚLIUS 01 – JÚLIUS 8-IG;
III. 2010. JÚLIUS 08 – JÚLIUS 15-IG;
IV. 2010. JÚLIUS 15 – JÚLIUS 22-IG;
V. 2010. JÚLIUS 22 – JÚLIUS 29-IG;
VI. 2010. JÚLIUS 29 – AUGUSZTUS 05-IG;
VII. 2010. AUGUSZTUS 05 – AUGUSZTUS 12-IG;
VIII. 2010. AUGUSZTUS 12 - AUGUSZTUS 19-IG;
IX. 2010. AUGUSZTUS 19 - AUGUSZTUS 26-IG;

Általános NAPIREND
6.30 Ébresztő; / Napköszöntés; / Önkiszolgáló reggeli (úticsomag-készítés;) 7.30 Kirándulás (bázisprogram esetén
foglalkozások, délutáni fürdő); 19.30-20.00 Két/három fogásos meleg vacsora, majd esti szabadidős közösségi programok;
22.00 Tábori csend. (Gyermektábornál a részletes napirendet tovább egyeztetve alakítjuk ki.)

A témák
Bázisprogram esetén angol és német nyelvi játékos foglalkozások keretében ökológiai és humanitárius témák. Fakultatív
kirándulások esetén angol, német és magyar nyelvű városnézések.

Személyes készület
Az idegen nyelv elsajátításához elengedhetetlen a személyes munka. Jó ötlet a tábor alatt egy idegen nyelvű kisregény
elolvasása is.

Tábori rendtartás
A közösségi helyek, zuhanyzók, WC-k, szobák, sátrak, udvar és ebédlő tisztántartása mindenki feladata is. A napi külön
felelősöket a helyszínen jelöljük ki úgy, hogy mindenki sorra kerüljön.

Alvás
Kipihentnek kell lenni a hatékony munka érdekében. 21.30 órától a táborban csend van, a lámpák nem éghetnek. Nincs
még zenehallgatás sem. 22.30-tól - hacsak a tábori program másként nem szól - mindenkinek ajánljuk a nyugovóra térést.
Az ébresztő reggel mindenkinek szól.

Étkezés (példa a központi ellátásra):
REGGELI: friss kenyér, vaj, uborka, hagyma, lekvárok, méz, hal- és húspástétom, fehér és paprikás szalámi, szalonna,
sajt, tea, kávé, tej; ÚTICSOMAG: Multivitaminos üdítő, (citromos) tea, szendvics a reggelinél felsorolt alapanyagokból;
VACSORA: Gyümölcsleves, lencseleves, sárgaborsóleves, csirkeleves, zöldségleves, paradicsomleves, tejfölös
krumplileves. + Babgulyás, csirkepaprikás, milánói makaróni, tejberizs kakaóval/lekvárral, krumplipaprikás, narancsos és
citromos üdítő… Egyénileg - saját költségen - lehet étteremben étkezni (Irányár: 10 EURO/adag).

Házirend
1.§
A tábor kedvezményes és önköltségi áron biztosítja a hatékony munkához és vidám légkörhöz szükséges
feltételeket. Minden berendezésére vigyáznunk kell, és az okozott károkat ki kell fizetnünk (károkozónak)!
2.§
A táborozás közösségi együttlétet jelent, a táborszervezők vezetését mindenkinek el kell fogadnia.
3.§
A táborszervezők és segítők felelősek a tábor programjáért és lebonyolításáért, a kiskorúakkal jövő pedagógusok
vagy felnőtt kísérők teljes egészében felelősek a rájuk bízott kiskorúakért.
4.§
A táborban mindenkinek tekintetbe kell vennie az alapvető erkölcsi normákat.
5.§
A tábori házirendet a jelentkezéssel mindenki tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A
rendbontókat (saját költségükre) a táborvezetők hazaküldhetik.
6§
Induláskor buszra betegen a saját és a többiek érdekében senki se szálljon fel. A csoportvezetők ezt külön
ellenőrizzék! Táborban betegség esetén a helyi (EU színvonalú!) egészségügyi intézményekhez fordulunk.

Programtervezet – Adria Kisebb változások időjárás függvényében lehetségesek!
Csütörtök

Péntek

1.nap:Indulás:
délelőtt
Románia
délután:
Szerbia és
Magyarország
Este: Szlovénia

2. nap:
Megérkezés
Tengeri fürdés
Basko Polje
Táborhelyfoglalás

Szombat
3. nap:
Bast/
BaskoPolje

Vasárnap
4. nap:
Makarska-túra
(Vagy 12 €/fő
Egész napos
hajókirándulás)

Hétfő
5. nap:
Baska Voda
/ Promajna

Kedd

Szerda

6.nap:
Omis
(Vagy 12 €/fő
Egész napos
kirándulás,
fürdőzéssel
Dubrovnikban)

7. nap
Basko Polje
Tengeri fürdés
Ebéd után:
Hazaindulás

Csütörtök
8.nap:Hazaérkezés:
Reggel: Szlovénia
délelőtt:
Magyarország és
Szerbia
Délután: Románia

Fakultatív kirándulások:
I. Dubrovnik a világ egyik legszebb városa, teljes egészében a világörökség része (12 €/fő)
II. Egy napos hajókirándulás BRAC szigetére Sumartinba, fürdőzéssel, városnézéssel (12 €/fő).
Figyelem: A fakultatív programokra a tábor résztvevőinek legalább 80%-os jelentkezése esetén, külön költségtérítéssel kerül sor. A
fakultatív programon való csoportos részvételt a csoportvezetője jelzi a szervezők számára. A csoportos részvételi hozzájárulás
befizetése a táborhelyen történik. Az elmúlt 5 év tapasztalata az, hogy a résztvevők szeretnének „mindent látni” Dalmáciában.

Felszerelési lista:
A csoportvezetők induláskor, beszállás előtt ellenőrzik, hogy 13 kg-nál nagyobb poggyásza senkinek se legyen! A tábor vállalja, hogy
minden résztvevő számára biztosítja az alapvető szükségleteket.
Induláskor utastérben lévő 3 kg-os kisebb táska:
Busz csomagterébe pakolandó 10 kg-os poggyász
∗ Érvényes útlevél (akiknek szükséges, utasbiztosítás a 8 napos ∗ 3 garnitúra fehérnemű és zokni (hiszen sokszor egész nap
tábor idejére).
fürdőruhában leszünk!), 4 póló, 2 short, 1 db tréningruha.
∗ Egyéni vásárláshoz horvát aprópénz (zsebpénz), ajánlott 50
∗ Egy darab tiszta paplanhuzat. (NEM SZÜKSÉGES a
Kuna. A tengerparti bolti árak a magyarországi árakhoz
hálózsák!) + egy nagy strandtörülköző.
képest 30%-al magasabbak.
∗ Fehér kalap, napszemüveg, fürdőruha, magas faktorú naptej,
∗ Odautazás napjára szendvics és flakonos üdítő (odautazáshoz
fürdéshez ajánlott a gumiszandál a tengeri sünök miatt.
még nincs központi ellátás).
∗ 1 pár túrázásra alkalmas cipő.
∗ Fogkefe-fogkrém, szappan, 1 db kis törülköző, 1-2 tekercs
∗ Füzet, íróeszköz.
WC papír, papír zsebkendő, zuhanyzáshoz fontos a
∗ Vegetáriánusok/sajátos étrendűek maguk gondoskodnak
mosakodószivacs (a tengeri só miatt!).
élelmükről, ehhez kapnak konyhát és eszközöket.
∗ Egy darab pulóver.
∗ Jókedv (a túlzott kényelemszeretetet senki se cipelje!), mert
∗ Egy darab könnyű esőkabát vagy kapucnis széldzseki.
nagyon sokat akarunk látni és átélni!
∗ Csoportvezető hozza csoportja „Házipatikáját” (a csoport
tagjainak legfontosabb gyógyszereit).

