Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
Az Apáczai Gimnáziumban nagy hagyománya van a nulladikos táboroknak, sok-sok évtizede
minden évben megrendezésre kerülnek. Az idei év sem lesz kivétel, ugyanis augusztus 27-én (kedd)
indulunk Zamárdiba, ahol szinte a Balaton partján töltünk el négy napot. A pontos indulási időpontot még –
a MÁV miatt – nem lehet megadni, de a találkozás a Déli pályaudvaron lesz, reggel 06.30 körül a
vonatok hátuljánál. A nulladikosoknak osztályfőnökeiknél kell jelentkezniük, mert a névsorok végleges
egyeztetése ekkor történik majd. Figyelem! Minden diáknak ott kell átadnia az iskolai honlapról
letölthető szülői nyilatkozatot a táborozó diák egészségi állapotáról! (Ezt ne júniusban töltsék ki!)
Innen a kísérő tanárok és az „öregdiákok” vezetésével együtt szállunk fel a vonatra. A jegyeket közösen,
előre vesszük meg, ezzel tehát senkinek nem kell foglalkoznia! Amennyiben valaki más úton szeretne a
táborba érkezni, kérjük, a beiratkozáskor előre jelezze! (Egyéb esetben a vonatköltséget nem áll
módunkban visszatéríteni.) A tábor címe: Zamárdi, Nagyváradi út 92. (Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Alapítvány Tábora)
Szálláshelyünket nem foglalhatjuk el érkezéskor, ezért a nagyobb csomagok kipakolása nélkül, rögtön
kezdjük a tervezett programokat. A csomagolásnál figyelni kell arra, hogy enni-innivaló,
esőkabát/esernyő elérhető helyen, esetleg külön csomagban legyen!) Első nap vacsorát kapunk, utána
napi háromszori - bőséges étkezéssel - teljes ellátást, és a turnus utolsó napján ebédet. Ennek megfelelően
érdemes, illetve szükséges útravalót pakolni.
A visszautazás augusztus 30-án (péntek) lesz, előreláthatólag 16.00 és 17.00 között érkezünk a Déli
pályaudvarra. Kérjük, hogy a pontos indulási és érkezési időpontokat keressék az iskola honlapján! (A
beiratkozáskor már remélhetőleg ott lesz minden információ.)
A táborban a nulladikosoknak sok-sok lehetősége lesz bemutatkozni a többieknek, megismerni
osztálytársait, osztályfőnökét, megtudni, mit is jelent „Apáczaisnak” lenni. Mindezt természetesen többnyire
játékos, sokszor humoros, időnként pedig komoly formában. Lesznek kötetlen beszélgetések
osztálykeretben; vetélkedők, ahol az osztályok elméletben; sportversenyek, ahol pedig ügyességben
versenyeznek egymással. Amennyiben az időjárás engedi, természetesen fürdünk is a Balatonban, sőt lehet,
hogy vízi sportversenyek is lesznek.
Egyik nap meglátogat minket az Igazgatóság néhány tagja is. Hagyományaink szerint, ekkor kerül sor a
Diákparlamentre, az osztályokat tanító tanárok bemutatására, és - esetleg - tanár-diák focimeccsre is.
A sok program nem igényel sok holmit! Nem érdemes kipakolni a teljes otthoni ruhatárat, bár a
csomagokat cipelni nem kell majd, a szállításról gondoskodunk. Faházakban alszunk, ágyneműt,
hálózsákot ne hozzon senki. Szükség lesz viszont megfelelő ruházatra - nem díszruhára! - hanem
kényelmes, strapabíró, az időjárásnak megfelelő öltözékre! Ez - a pólókon, fehérneműkön, zoknikon kívül jelent hosszúnadrágot, melegítőt, rövidnadrágot, fürdőruhát, meleg pulóvert, esőkabátot. Fontos a kényelmes
(sport)cipő, papucs és a higiéniai eszközök is. Törülközőt jobb kettőt hozni, elsősorban a balatoni fürdőzés
miatt. Külön kiemelendő a napolaj, naptej, érzékenyebbeknek pedig a sapka szükségessége! Nem szabad
elfelejteni a rendszeresen szedett gyógyszereket sem, de ezekre – kérjük a tisztelt Szülőket - az
osztályfőnök figyelmét mindenképpen hívják fel és a jelentkezési lapra is írják rá!
A ruházaton kívül hasznosak lehetnek játékok, kártya, sporteszközök (vannak ping-pong asztalok!). Lesz
lehetőség zenés bulizásra is, erről azonban az „öregdiákok” gondoskodnak! Akinek gitárja van, azt azért ne
hagyja otthon!
Tervek tehát vannak. Már csak az kell, hogy sokan jelentkezzenek, mert a tábor igazi célját, az
ismerkedést, az osztályközösségek alapjának kialakítását csak akkor érheti el, ha minél több táborozó van!
A nulladikos táborba jelentkezni és a részvételi díjat – 25 000 Ft - befizetni a beiratkozáskor kell, és ha
szükséges, további információkkal is akkor szolgálhatunk. Ha most, illetve akkor sem sikerült valamilyen
kérdésre választ kapni, vagy ha a nyár folyamán bármilyen probléma merül fel, a tanazol@gmail.com címen
lehet levélben érdeklődni. (Ha másképp nem megoldható, a telefonszámom: +36-20-516-7793)
A tábor minden szervezője és vezetősége nevében kíván minden érintettnek jó nyaralást, és még sokkal
szebb nulladikos élményeket Zamárdiban a tábor vezetője:
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