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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 22.- 26. 

   Kedves Szülők !                1.a                        
       Idén 1*5 napos, szervezett programos napközis tábora lesz az 

1.a-nak 2015. jún.22-26-ig. 

   Egy-egy nap 8–17 óráig tart majd. Általában 8- ½ 9-ig gyülekező, játék, 
beszélgetés; 9-14-ig program, 15-ig ebéd, kis pihenő után játék; 16 órától 
lehet a gyerekekért jönni; játszótéri játék 17-ig . 
 
TERVEINK, melyek még módosulhatnak…(időjárás, előre nem látható esemény… 
Ekkor lehet programcsere; játékok, múzeum, esetleg mozi) 
időpont program 
jún.22.hétfő kézműves fogl., játszótér 
      23. kedd Csodák Palotája 
      24. szerda  Elevenpark 
      25.csüt. kirándulás Normafa vagy uszoda  
      26. péntek Sportmax Uszoda vagy kirándulás 
 
 Az építkezés miatt befogadónk az Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes 
utca 45-47.. itt találkozunk reggelenként. 
 
Költségek egy főre lebontva – az előző évek tapasztalatai alapján : 

- ebéd : kb.800 Ft ( Újbuda Terasz – étterem)                                         
- hűsítő, uzsonna: 400 Ft 
- jutalmak: 250 Ft 
- terembérlet: 150 Ft 
- belépők, eszközök, kellékek, : 1200 Ft  
( ebben benne van eü. papír, szalvéta, papír zsebkendő, kötszer is )      

Ez összesen 2800 Ft /fő/nap; vagyis 1 hét 14 000 Ft / fő 
Amiről még gondoskodni kell : 

- BKV bérlet  vagy tömbjegy 
- Minden napra reggeli, tízórai  ! 
- Az aznapra szükséges felszerelés ! (úszó, kiránduló stb. )  

 JELENTKEZÉS : 5 ezer Ft előleg befizetésével 2015. máj. 29-ig. 
A rászorulóknak lehetőségük van igényelni az iskola alapítványának segítségét, kérem 
szépen a jelzéseket! 
Üdvözlettel: Ani és Ági néni 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 22.- 26. 
 

                  Beszámoló az 1.a napközis táboráról 
        
       Debreiné Tóth Annamária Kolleganőmmel elsőseinknek 5 napos, 
változatos programú napközis tábort szerveztünk 2015.VI. 22 – 26-ig.   
22 diákunkból 17-en vettek ezen részt. Segítőnk volt Szalai Julianna, 
főiskolai hallgató, aki minden szempontból nagyszerűen helytállt. 
 
       Egy-egy nap 8 –17 óráig tartott. Általában 8- ½ 9-ig gyülekező, 
játék, beszélgetés; 9-14-ig program, 15-ig ebéd az iskolában, kis pihenő, 
meseolvasás; utána játékok közösségileg vagy önállóan 17 óráig . 
 
   Az iskolai építkezések miatt befogadónk az Albertfalvi Közösségi Ház 
volt. Az ott dolgozók mindent megtettek értünk, amit lehetett; szívesen 
megyünk máskor is, ha a sors úgy hozza… 
 
        Terveinket megvalósítottuk; 1-2  kisebb változtatás történt csak az 
időjárás miatt. Mivel nem volt igazán meleg, strand helyett csütörtökön 
moziba mentünk, s pénteken tartottuk meg a kirándulást az 
akadályversennyel. 
 
időpont program 
jún.22.hétfő kézműves fogl.: gyönygyfűzés, képeslap készítés teapapír 

hajtogatással; közösségi játékok 
  23. kedd Csodák Palotája 
  24. szerda  Elevenpark 
  25. csüt. mozi: Alle, Kardfog kapitány és a Lama Rama kincse 
  26. péntek kirándulás: Normafa, akadályverseny 
Minden napnak megvolt a szépsége, izgalma; növendékeink igen élvezték 
a programokat. 
A beszélgetések, mesék, imák által lelkileg is gazdagodtunk. 
 
Istennek hála, nagyobb gond nem volt, baj nem ért bennünket. 
Köszönet Aninak a sikeres közös munkáért, Julcsinak a nagyszerű 
segítségért, Farkasné Di Giovanni Juditnak az AKH terembérlés 
szervezéséért, Vér Hajninak a gyors bevásárlásért, s minden érintettnek 
az anyagi támogatásért!  
 
Budapest, 2015. július 8.                     Simor Ágnes / szervező 
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