FONTOS TUDNIVALÓK
a LogIQa táborról
Kedves Szülő!
Köszönjük bizalmát és gyermeke jelentkezését nyári táborunkba. Ezúton felhívjuk
figyelmét néhány fontos tudnivalóra.
Odautazás: autóbusszal. Indulás augusztus 11-én (hétfőn) reggel fél 9-kor.
Találkozó: 8.00 (kérjük, a regisztráció miatt ekkorra mindenképp jelenjenek meg), 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.)
Visszaút: hajóval. Érkezés: 17-én (vasárnap) 18 órakor a Batthyány téri hajóállomásra.
(A visszaérkezéskor nincs mód a gyermekmegőrzésre, így, kérjük, legyenek pontosak!).
Figyelem, a hajó az előző évekéhez képest korábbi időpontban érkezik! Ha gyermekét
(például más program miatt) korábban szeretné elvinni, azt, kérjük, előre jelezze.
A táborban teljes ellátást (napi négyszeri étkezést) kapnak a gyerekek (sőt, a
teljesítmény alapján még a tanfolyamokon szokásos jutalomédességet: csokit, rágót is).
A különböző programok szintén benne foglaltatnak az árban: egy kis lovas séta
kantárszáron való vezetéssel, 2 kör bobozás, íjászat, várlátogatás, kisállatbemutató stb.
(egyik program sem kötelező). Ha ezeken felül további lovaglást, illetve bobozást
igényelnek, külön térítés ellenében arra is van mód. (Az étteremben és a tábor melletti
újranyitott büfében van lehetőség jégkrém, üdítő vásárlására.)
Az étkezéssel kapcsolatos extra igényeket (pl. vegetáriánus, diétás, diabetikus) kérjük,
hogy indulás előtt legalább 5 nappal (legkésőbb előző szerdáig, augusztus 6-ig) jelezzék.
Régi táborozóinknak a tavalyi igényét tartjuk érvényesnek.
A lakótársaikat a gyerekek maguk választják meg. Ágyneműhuzatot (nagypárna- és
paplanhuzat), valamint lepedőt hozni kell, de még jobb a hálózsák.. (A helyszínen egy
hétre 330 forintért lehet bérelni ágyneműhuzatot, lepedőt.) Kérjük, hogy a ruhanemű és
a cipő kiválasztásakor készüljenek az esetlegesen hidegre vagy esősre forduló
időjárásra is (például egy melegítővel).
A tűző napsütés, a napszúrás ellen pedig egy világos színű sapka is célszerű.
Tisztálkodó szerek (szappan, fogkefe, törölköző stb.) szükségesek.
Szúnyogriasztó szert is ajánlatos bepakolni. A terület nem kullancsveszélyes, ám ha Ön
mégis biztonságra törekszik, akkor kérjük, hogy gondoskodjon a kullancs elleni
védekezésről.
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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 jó, ha induláskor tájékoztatják a gyermek csoportvezetőjét.
Kérjük, hogy a táborba csak teljesen egészséges állapotban engedje el gyermekét!
Sürgős esetekre a legszükségesebb gyógyszerekkel fel leszünk szerelkezve. (Kérjük,
hogy az esetleges gyógyszerallergiát előre jelezze!) Amennyiben a gyerek rendszeres
gyógyszerellátásra szorul, úgy arról is gondoskodjon, és ezt jelezze nekünk is, hogy erre
mi is odafigyelhessünk.
Kérjük, hogy induláskor egy borítékban kitöltve adják le a mellékelt, gyermek egészségi
állapotáról szóló szülői nyilatkozatot (ezt a honlapunkról is letölthetik) és a TAJ-kártya
fénymásolatát és az Önök elérhetőségét (telefonszám) is arra az esetre, ha netán
hirtelen orvosi ellátásra lenne szükség. A borítékra kérjük ráírni a gyermek nevét.
A gyermekek a diákigazolványukat is hozzák magukkal! Jó, ha van náluk elemlámpa és
toll. Nagy értékű holmikat (iPod, PSP, laptop, egyéb elektronikus játék stb.) viszont
lehetőség szerint ne hozzanak, mert azokra (tábori körülmények között) nem tudunk
vigyázni.
Családtagoknak a tábort előzetes bejelentés nélkül is bármikor meg lehet látogatni.
(Budapest felől a 11-es főúton Visegrád-Szentgyörgypuszta elhagyása után, a 40-es km
után – a Salamon-torony és a téglából épített városkapu előtt – balra kell kanyarodni a
bobpálya felé. A bekötőúton a Mogyoróhegy Vendéglő után kb. 100 méterre vagyunk, az
úttól jobbra az erdővédelmi táborban.) GPS-szel navigálóknak: Lat N 47º47.926’ Long E
18º59.589’
Ha éppen nem tartózkodunk a táborban (Visegrád-Kisvillám, Madas László Erdészeti
Erdei Iskola – közismertebb, régi nevén: jurtatábor), akkor a tábor bejáratával szemben
lévő faliújságon mindig olvasható a napi program.
Levelet a következő címre küldhetnek: Visegrádi Erdészet, Erdei Művelődés Háza, 2025
Visegrád, Mátyás király út 4.
A tábor 49.900 Ft-os részvételi díjából az első részletet befizették, a második részletet
azonban kérjük az induláshoz hozni. Ennek összegét az e-mailben olvashatja. (Ha ez az
összeg nem stimmel, akkor kérjük, hogy a félreértések tisztázása érdekében ezt
telefonon vagy e-mailben jelezzék.)
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.

–2–

Kérjük, hogy figyelje honlapunk Aktualitások oldalát, mivel ott fontos információkat
teszünk közzé az esetlegesen felmerülő kérdésekkel, változásokkal kapcsolatosan. Ha
követi a LogIQa Stúdió vagy a Logikatábor facebook-oldalát, akkor automatikusan
értesülhet ezekről az információkról.
Amennyiben további kérdései merülnek fel, tájékozódhat honlapunkról, bátran kereshet
telefonon vagy e-mailben.
Figyelmét, együttműködését előre is köszönjük.
Budapest, 2014. július 9.
Mózes Krisztián, táborvezető
LogIQa Stúdió
www.logIQa.hu
mozesk@logIQa.hu
+36 30 48 24 013
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