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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 
 

Tájékoztató az elsős nyári táborról 
 

A tábor ideje: június 22-26-ig 
Helyszín: Weiner Leó Zeneiskola, XI. Neszmélyi út 30. 
Egy-egy nap 7:30-tól 16:30-ig tart. 
Gyülekező: a Zeneiskolában 7:30 és 8:30 között, utána kezdődnek a 
napi programok. (A csillagozott napokon mindenki érjen be 7:30-ra!) 
Hazamenetel: 16:00-tól lehet, de 16:30-ig mindenkiért jönni kell, mert 
ekkor már bezár az iskola. 
Minden napra hozni kell:  

- esőkabát 
- napsapka 
- 2x fél literes innivaló kulacsban, (gyümölcs) 
- réteges öltözet 
- érvényes BKK bérlet 
- tornatermi tornacipő 
- + amit előző nap jelzünk  
- úszófelszerelés: fürdőruha, strandpapucs, 2 törülköző, úszósapka � 

ezt már hétfőn kérjük küldeni! 

Amit ne hozzanak: 
- költőpénz 
- drága játék 
- telefon 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA:  
 
 

Nyári táborunkat Budapesten, csillagtábori formában tartottuk. 
Táborunkhoz a közeli Weiner Leó Zeneiskola biztosította a helyszínt 
két tanteremben.  
Minden nap más-más programot szerveztünk a gyereknek. 
Hétfőn a Planetáriumban, kedden a Budakeszi Vadasparkban, 
szerdán a TV múzeumban, csütörtökön a Tétényi Kastélymúzeumban 
a Cifra Palota programon, pénteken pedig a Mesemúzeumban 
voltunk. 
Délutánonként lelkigyakorlatot vagy kézműves foglalkozást 
tartottunk, illetve sportversenyeket az iskola tornatermében, ill. a 
közeli játszótér focipályáján. 
A gyermekek napi ellátása; tízórai, ebéd és uzsonna volt. A három 
fogásos finom  ebédet a Bazsalikom Étteremben fogyasztottuk el. 
A tábort pénteken értékeléssel és jutalmazással zártuk le. 
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