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Mit hozzatok magatokkal: 

 

− diákigazolvány, TAJ-kártya vagy másolata, lehetőleg övtáskában vagy nyakba akasztható kis 

szütyőben hordva, esetleg a telefonnal együtt. 

− fél literes flakonban víz (a flakonra később is szükség lesz a kirándulások alkalmával) 

− az otthoni házipatikában megszokott és bevált alapgyógyszerek (lázra, hasmenésre, 

hányásra, székrekedésre, viszketésre, allergiára, stb.) 

− laza, kényelmes ruhák, egy-két melegebb holmi hideg idő esetére 

− esőkabát vagy esernyő 

− elegendő számú fehérnemű, zokni 

− a szennyes tárolásához zacskók 

− napszúrás ellen sapka, kalap 

− akinek van, napszemüveg 

− naptej vagy napolaj 

− fürdőruha 

− 2 fürdőlepedő + kisebb törölköző(k), esetleg fürdőköpeny 

− nyári pizsama vagy hálóing 

− elázás esetére váltócipő 

− gumipapucs zuhanyozáshoz 

− túrákhoz, kirándulásokhoz kényelmes lábbeli 

− játékok (labda, tollaslabda, ping-pongütő, labda, társasjáték, stb.) A táborban van 

röplabdaháló és néhány tollaslabda, hullahopp karika. 

− szúnyog- és kullancsriasztó 

− akinek nem nehéz szállítani, hozhat plédet, gyékényt, hogy a fűbe kiülhessünk 

− tisztálkodószerek, zsebkendő, WC-papír 

− íróeszköz, füzet(ek) sok-sok hellyel, rajzeszközök 

− gyerek kezébe adható olló keménypapír vágásához 

− akinek terem a kertben, és nem nagy áldozat: gyümölcs 

− zsebpénz arra számítva, hogy a városban fagyiznátok, vagy a múzeumokban 

képeslapokat, füzetecskéket, egyéb ajándéktárgyakat, mézeskalácsot vennétek, stb. 

− Szabó T. Anna verseskötetet, ha dedikáltatni szeretnétek 

− Kiss Ottó költő gyermekeknek szóló versesköteteit, ha van belőlük otthon 

− saját verseiteket, prózáitokat, amelyekről a „Költőiskola” vezetőjével, Kiss László, íróval 

beszélgethettek 

− az előző két táborban készült feljegyzéseiteket, fotóitokat (akik már akkor is itt voltak) 

− akinek van, és tud vigyázni rá: diktafon interjú készítéséhez 

 

Kérlek benneteket, néha látogassatok el erre az oldalra később is, mert lehet, hogy bővül a lista. 

 

Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy írja meg nekem, ha eszébe jut valami fontos hoznivaló, 

amiről én megfeledkeztem. 

 

Ettől az évtől kezdve nem kell orvosi igazolást kérni semmilyen táborhoz, de szükség lesz egy 

szülői egészségügyi igazolásra, amelynek űrlapját és a hozzá tartozó tájékoztatót megtaláljátok a 

honlapon! 


