FONTOS TUDNIVALÓK
a LogIQa táborról
Kedves Szülő!
Köszönjük bizalmát és gyermeke jelentkezését nyári táborunkba.
Ezúton felhívjuk figyelmét néhány fontos tudnivalóra.
Mindenekelőtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Egészségügyi
óvintézkedések című dokumentumunkat, amelyben összefoglaljuk a
vírushelyzet miatti óvintézkedéseket.

UTAZÁS
Odautazás: autóbusszal. Indulás augusztus 2-án (hétfőn) reggel fél 9-kor.
Találkozó: 8.00 (kérjük, a gördülékeny regisztráció miatt inkább korábban
érkezzenek), a Budapest, XI. kerületi Edömér utcai parkoló Kosztolányi Dezső
tér felőli végén, a Budai Parkszínpadnál. (Tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető például a 7-es busszal vagy a 19-es, 49-es villamosokkal.) Ha
gyermeke Visegrádon csatlakozna (azaz egyénileg oldják meg az
odautazást), arra is van lehetőség, de kérjük, ezt előre jelezze.
Visszaút: hajóval. Érkezés: 8-án (vasárnap) 18.00-kor a Batthyány téri
hajóállomásra. (A visszaérkezéskor nincs mód a gyermekmegőrzésre, így,
kérjük, legyenek pontosak!). FIGYELEM VÁLTOZÁS! Korábban 19 órát jeleztünk,
ám a változó hajómenetrend miatt az érkezés egy órával korábbra került! Ha
valaki Szentendrén szeretne leszállni a hajóról, arra csak saját felelősségre van
lehetőség, előzetes, szülővel történő egyeztetés után.

ÉTKEZÉS
A táborban teljes ellátást (napi négyszeri étkezést) kapnak a gyerekek (sőt, a
teljesítmény alapján még a tanfolyamokon szokásos jutalomédességet: csokit,
rágót is). Az étteremben van lehetőség jégkrém, üdítő vásárlására. (büfé idén
sem működik a táborban). A tábori első étkezés a hétfői ebéd, az utolsó a
vasárnapi uzsonna a hajón.
Az étkezéssel kapcsolatos extra igényeket (pl. vegetáriánus, diabetikus)
kérjük, hogy indulás előtt legalább 5 nappal (legkésőbb előző szerdáig, július
28-ig) jelezzék. Régi táborozóinknak – ha másképp nem jelzik – a tavalyi
igényét tartjuk érvényesnek.
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SZÁLLÁS
A lakótársaikat a gyerekek maguk választják meg. Jelen
helyzetben higiénés okokból ajánlott a hálózsák hozása (az
ágyneműhuzattal szemben). (A helyszínen továbbra is lehet egy
hétre 350 forintért bérelni ágyneműhuzatot, lepedőt.) Kérjük, hogy a
ruhanemű és a cipő kiválasztásakor készüljenek az esetlegesen
hidegre vagy esősre forduló időjárásra is (például egy melegítővel).
A 12 fős faházakban 2-4 ágyas szobák vannak, fürdőszobával és
kisméretű hűtőszekrénnyel. A faházak szilárd
megközelíthetők (gurulósbőrönd-kompatibilisek).

burkolatú

úton

Tisztálkodó szerek (szappan, fogkefe, törölköző stb.) szükségesek. Ajánlott
kézfertőtlenítőt is pakolni, bár nálunk is lesz és az ígéretek szerint a táborhely is
biztosít. Maszkviselés nem lesz kötelező, amennyiben Ön úgy érzi
biztonságosabbnak, gyermekének csomagolhat.
Szúnyogriasztó szert is ajánlatos bepakolni. A terület nem kullancsveszélyes,
ám ha Ön mégis biztonságra törekszik, akkor kérjük, hogy gondoskodjon a
kullancs elleni védekezésről.
A területen nem jellemző a parlagfű, ám különféle fák és virágok pollenjei
óhatatlanul jelen vannak, így a biztonság kedvéért az arra érzékenyeknek
allergiagyógyszert is csomagolhatnak. Erről és esetleges más különös
odafigyelést igénylő tudnivalókról (például rendszeres gyógyszerellátás)
induláskor tájékoztassák a gyermek csapattvezetőjét és a tábor egészségügyi
felelősét (Antal Karolina orvostan-hallgató, narancssárga csapat) is.
A különböző programok szintén benne foglaltatnak az árban: 2 kör bobozás,
íjászat, várlátogatás stb. (egyik program sem kötelező). Ha ezeken felül
további bobozást igényelnek, külön térítés ellenében arra is van mód.

TEENDŐK
Postafordultával kérjük, küldje meg az alábbi adatokat, ha gyermeke új diák,
azaz 2020-ban nem táborozott velünk: születési hely, időpont, állampolgárság,
bejelentett lakcím irányítószáma. (ezeket 2020 óta a szálláshelynek kell a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé bejelenteni)
Kérjük, hogy a táborba csak teljesen egészséges állapotban
engedje el gyermekét. Sürgős esetekre a legszükségesebb
gyógyszerekkel fel leszünk szerelkezve. (Kérjük, hogy az esetleges
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gyógyszerallergiát előre jelezze!) Ezzel kapcsolatban, kérjük, olvassa
el Egészségügyi óvintézkedések című dokumentumunkat.
Fontos, hogy a tűző napsütés, a napszúrás ellen egy világos színű
sapka is nélkülözhetetlen, ezt mindenképp csomagoljanak. (ilyet a
tábor környékén nem lehet beszerezni)
A gyermekek a diákigazolványukat is hozzák magukkal. Jó, ha van náluk
elemlámpa és írószer. Nagy értékű holmikat (laptop, egyéb elektronikus játék
stb.) viszont lehetőség szerint ne hozzanak, mert azokra (tábori körülmények
között) nem tudunk vigyázni.
ADMINISZTRATÍV KÉRÉSEK, induláskor leadandó névvel ellátott kis alakú borítékban:
-

a gyermek egészségi állapotáról szóló szülői nyilatkozatot
(ezt a honlapunkról is letölthetik)

-

idén a táborhely számára kitöltendő másik egészségügyi
nyilatkozat (amit mi fogunk átadni a táborhelynek, szintén
letölthető)

-

a TAJ-kártya fénymásolatát

A tábor 59.900 Ft-os részvételi díjából az első részletet befizették, a második
részletet azonban kérjük az induláshoz hozni. Ennek összegét az e-mailben
olvashatja, ebben már érvényesítettük a tavalyi dobogós helyezés vagy a
Mensa-tagság után járó kedvezményt. (Ha ez az összeg nem stimmel, akkor
kérjük, hogy a félreértések tisztázása érdekében ezt telefonon vagy e-mailben
jelezzék.)
Amennyiben valami miatt úgy alakul, hogy mégsem tud gyermekük
résztvenni a táborban, kérem, mielőbb jelezzék, idén van várólista, ahonnan
fel tudjuk tölteni a helyeket.

ELÉRHETŐSÉGEK
A tábor címe: Visegrád-Kisvillám, Madas László Erdészeti Erdei Iskola (régi
nevén jurtatábor), a Mogyoróhegy Vendéglő után kb. 100 méter (a 11-es
úttól a Madas László Erdei Iskola táblák is mutatják az irányt).
Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy – az erdészet székhelyének
költözése miatt – már nem tudunk papírlevelet fogadni, az erdészet már nem
garantálja, hogy a táborozók a táborozás időtartama alatt megkapják az
esetlegesen érkező postai küldeményeket, csomagokat, képeslapokat.
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Kérjük, hogy figyelje honlapunk (logiqa.hu) Aktualitások oldalát, mivel
ott fontos információkat teszünk közzé az esetlegesen felmerülő
kérdésekkel, változásokkal kapcsolatosan. Ha követi a LogIQa Stúdió
(www.fb.com/logiqastudio)
és
a
Logikatábor
(www.fb.com/logikatabor) Facebook-oldalát, akkor automatikusan
értesülhet ezekről az információkról és nem maradhat le semmiről.
Amennyiben további kérdései merülnek fel, tájékozódhat honlapunkon,
bátran kereshet telefonon vagy e-mailben.
Kérjük, hogy amennyiben a tábor folyamán keresnek minket, azt telefonon
tegyék, ezen időtartamban az e-mailes elérhetőségünk korlátozott.
Személyes elérhetőség: Mózes Krisztián, mozesk@logIQa.hu, +36 30 48 24 013.
Reméljük, hogy idén is egy nagyon kellemes, tartalmas tábor élményével
lesznek gazdagabbak a gyerekek, és – hasonlóan a korábbiakhoz – új
barátságok is köttetnek, ily módon gyermeke jövőre ismét szívesen táborozik
majd velünk.
Figyelmét, együttműködését előre is köszönjük.

Budapest, 2021. július 1.

Mózes Krisztián, táborvezető

Végezetül engedjék meg, hogy figyelmükbe
ajánljam fél éve megjelent nyelvi logikai feladatos
könyvünket,
az
Anya-nyelv-mestert.
A
logikatáborban és a tanfolyamokon megismert
feladatokhoz hasonlóakat találni benne – összesen
1471-et. Ára dedikálva, postázva: 2500 Ft.
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