Kedves leendő Táborlakók ! Tisztelt Szülők - határon innen és túl !
Véget értek az anyaországi és külhoni szellemi megmérettetések és a napokban, a XXVIII.
Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Versennyel befejeződnek a döntők is, kirajzolódik
a résztvevők köre. Gratulálunk a legsikeresebb diákoknak és felkészítő Tanáraiknak.
Valamennyi döntőn kértem a kísérő tanárokat, sürgősen jelezzék, kikre számítsunk, kik
nem tudnak jönni. Ez esetben a sorban következő diákoknak kínáljuk fel a nagy
lehetőséget. Kérjük, hogy ha még nem válaszolt valaki, s nem küldte meg számunkra
szkennelve az aláírt és figyelmesen kitöltött jelentkezési lapot, sürgősen pótolja. (Az
eredeti példányt indulás előtt összegyűjtjük).
További FONTOS kérések a Szülőkhöz, a kísérő Tanárokhoz:
1.) Kérjük, hogy valamennyi résztvevő rendelkezzen személyre szóló biztosítással ! Ez a
Szülők felelőssége!
2.) Kérjük, jelezzék felénk, ha gyermekük nem tud úszni, vagy bármely ok miatt ne
engedjük a tóban fürdeni, ugyanis egy vagy két balatoni fürdést is tervezünk.
3.) Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az első nap (július 2., hétfő) is teljes
értékű nap legyen, ne az ideutazással teljen. 2-án korán indulunk. Azonnal
jelezzenek, akik még szeretnének júl. 1-én megérkezni Budapestre és igénybe venni
az általunk felajánlott szállás lehetőséget. Akik eddig jelentkeztek (erdélyi,
felvidéki, délvidéki vendégeink) azok számára foglaltunk szállást, kapnak vacsorát
és 2-án reggelit. A programban jelzett szállást 1-én, 14 óra után lehet elfoglalni, a
vacsora 19:30-kor lesz. (Ennek költségeit Társulatunk ugyancsak vállalta). 2-3 hely
még igénybe vehető.
- A reggeli indulás a Hostelből 07:15, a Déli pályaudvarral szemben lévő
parkolóból 08:00-kor.
Sokat dolgozunk a Tábor előkészítésén, hogy szép élményekben legyen részetek. Gazdag
programot állítottunk össze Számotokra. Lesz focimeccs, tábortűz, strandolás, hajózás – és
sok szakma, hogy minél jobban megismerjétek ezt az Európa-szerte páratlanul értékes és
látványos vidéket és persze egymást.
Arra felhívjuk a figyelmeteket, hogy a program a Ti érdeketekben „sűrű”. Fontos, hogy a
kemény év, a sikeres versenyek után szép élményekben legyen részetek, ugyanakkor
egymásra, társaitokra is legyetek tekintettel. Alakuljanak új barátságok, hasznos és értékes
kapcsolatok. És figyeljétek a Magyar Természettudományi Társulat honlapját
(www.mtte.hu ). Ezen értesülhettek új hírekről, információkról.
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