A Fecsketábor programja (előzetes)
Időpont: 2018. augusztus 31 - szeptember 1. Helyszín: Leőwey Klára Gimnázium termei
2018. augusztus 31., péntek
10.00: Érkezés, gyülekező a kijelölt helyen (a portán ki lesz ragasztva)
10.30-11:15: Első osztályfőnöki óra, kötetlenebb ismerkedés az osztályfőnökkel, osztállyal.
11.15-12.00: Ismerkedés az osztályban
12.00-12.20: Körbevezetés a Leőweyn belül
12.20-13:00: Ebéd
13.00-14:00: Kvíz, előadás
14.00-14:45: Igazgatói fórum a Mediterrán udvaron
14.45-16:15: Osztályon belüli játékok
16:15-18:15: Sportfoglalkozás (választható)
16:15-18:15: Improlimpia (választható)
18:15-19:00: Osztályon belüli játékok
19:00-20:00: Vacsora
20:00-21:30: Csoport foglalkozás
21:30-23:00: Kiszámítható meglepetés (pszt! Zene)
23:00: Takarodó
2018. szeptember 1., szombat
08.00: Ébresztő
08.30: Reggeli
09.00: Záróprogram a díszteremben.
10.00: Távozás
Kérjük, mindannyian hozzatok magatokkal sportfelszerelést/kényelmes öltözetet!
Kérjük, hozzatok magatokkal estére hálózsákot és/vagy polifoamot! Valamint, ha tudjátok, hogy nem lesz elég
az étel, amit adunk, akkor egy-két szendvics és valamennyi víz (de ezeketmegkapjátok tőlünk is).
Kérjük, hogy aki nem tölti bent az éjszakát augusztus 31-én időben jelezze ezt a reggeli csoportbeosztásnál, a
csoportvezetőknek, illetve a tábor területéről szülői felügyelettel menjen el 22:00-ig. 22:00 után a kaput bezárjuk
az éjszakára!
Az esetleges változtatások jogát fenntartjuk. Ezekről a Leőwey honlapján értesülhettek.
Kérdéssel, kéréssel és bármi más miatt ide tudtok írni: Keszthelyi Tamás DÖK elnök: kszthly.t@gmail.com
A tábor házirendje
A tábor azért van, hogy Ti jól érezzétek magatokat, hogy megismerkedjetek egymással és az iskolával.
Szeretnénk, ha sokélménnyel gazdagodnátok, ezért kérjük, ennek szellemében ügyeljetek a házirend betartására
és a kulturált viselkedésre, hogya tábort mindenki élvezze és jövőre is megrendezésre kerülhessen!
1) A Leőwey Klára Gimnázium házirendje a tábor ideje alatt fokozottan érvényes!
2) Alkoholt behozni, fogyasztani szigorúan tilos! A dohányzás az iskola egész területén tilos.
3) Kérjük, működjetek együtt a csoportvezetőkkel, a tábor rendezőivel, kísérőtanárokkal.
4) Az iskola nagy felelősséget vállal a tábor rendezésével, kérjük, vigyázzatok, figyeljetek egymásra!
5) Probléma esetén forduljatok a csoportvezetőtökhöz vagy egy kísérőtanárhoz!
6) Kérjük, ügyeljetek az iskola rendjére, tisztaságára!
7) A fegyelem és a biztonságotok érdekében, az iskola területét csak kilépővel hagyhatjátok el.
8) A házirend megsértése azonnali hazaküldést von maga után!
Remélem, találkozunk a táborban az iskolakezdés előtt!
Keszthelyi Tamás
DÖK elnök

