
Kedves leendő Táborlakók, kedves Szülők és kísérő Tanárok ! 

 

Közeledik a II. Kárpát-medencei Tehetségtábor ideje. A honlapunkon található korábbi információk 

mellett (!) néhány további fontos (és egy-két megismételt)  javaslatot kívánunk Veletek/Önökkel 

megosztani: 

1.) A külhoni résztvevők kivétel nélkül gondoskodjanak személyi biztosításról;  

2.) ajánlott szúnyogriasztó spray; 

3.) indokolt (különösen érzékeny bőrűeknek) naptej vagy napolaj (ha az idő strandolásra 

alkalmas lesz…); 

4.) fényképezőgép (vagy fotózásra alkalmas egyéb eszköz) 

5.) fürdőruha; 

6.) esőkabát (dzseki) – nem szervezünk esőnapot, a programhoz kevésbé jó idő esetén is 

tartani kívánjuk magunkat. 

7.) Mindenkinél legyen egy kis költőpénz (fagylaltra stb.); 

Akik kérték, hogy július 1-én, vasárnap, a nulladik napon érkezhessenek Budapestre, a Grand Hostel 

Budapestben (Cím: Budapest, Hűvösvölgyi út 69, 1021 - Telefonszám: (1) 274 1111) foglaltunk 

számukra helyet, a Társulat költségén. A szobákat 14 óra után lehet elfoglalni. Vacsora kb. 19:30-

kor. A Hostel a Széll Kálmán térről (Metró) az 56 vagy 61-es jelzésű villamossal érhető el 

legegyszerűbben. A Kelemen László utcánál kell leszállni és előre gyalog néhány száz méter. 

INDULÁS 2-án: 

1. Grand Hosteltől 7:15-kor 

 

2. Déli pályaudvar 8:00-kor 

Az autóbusz a Délivel szemben áll majd, ahol egy régi, étteremként működő vasúti kocsi áll (Vagon 

Étterem), a Vérmező szélén. Kérjük, időben – legalább 20 perccel korábban érkezzenek. 

NAGYON FONTOS: 

sűrű a program. Hosszú a nyár, lesz idő „kiheverni” a Tábor fáradalmait… Úgy szerveztük, hogy minél 

többet lássatok, minél több élményben legyen részeket. DE ez az időrend (ébresztő, reggeli, 

indulások stb.) pontos betartását feltételezi. (Vannak olyan programok, ahol, ha nem érkezünk 

pontosan, a csoportot törlik). Ezért arra kérünk minden résztvevőt, hogy erre (és ez által egymásra 

is) különös figyelmet fordítsatok. 

Két strandolást is beiktattunk a programba. Kérjük a szülőket, adjanak egy két soros papírt gyerekük 

kezébe, amelyben nyilatkoznak, hogy a gyerek tud-e úszni?! Ezt kérni fogjuk gyerekük biztonsága 

érdekében. 

Mobilszámaink: 

Kovács Eszter: 0036-30-2964556  Dr. Tardy János: 0036-30-4987409 

Barátsággal köszöntöm Önöket, Benneteket, a Szervezők nevében 

Dr. Tardy János s.k. 

üv. elnök 

https://www.google.com/search?q=grand+hostel+budapest+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxK4yvKNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHV1jYZLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjNrYCB8uLbAhWSmLQKHcEGBKoQ6BMImwEwEg
https://www.google.com/search?q=grand+hostel+budapest+telefonsz%C3%A1m&sa=X&ved=0ahUKEwjNrYCB8uLbAhWSmLQKHcEGBKoQ6BMIngEwEw

