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KEDVES SZÜLŐK!

Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány térítésmentes 1 hetes nyári tábort szervez 2 
turnusban leukémiás és daganatos gyermekek és testvéreik számára.

A Dunapataji Fecske üdülő, a Szelidi-tó partján nagyszerű helyszín gyerektáborunk számára, ahol orvosok, 
nővérek, és szociális munkások gondoskodnak a gyermekek egészségügyi biztonságáról a nap 24 
órájában.

A táborozás ideje alatt kalandokban gazdag programot biztosítunk. A vízpart és a gyermekek szállását 
biztosító faházak közötti távolság gyalog mintegy 5 perc. A strand vize lassan mélyülő, belátható és 
biztonságos. A tervezett program megtalálható a tájékoztató utolsó oldalán.

A gyermekek részvételi szándékát a 2016-os év Nyári Táborába a mellékelt Tábori Jelentkezési Lap hiányta-
lan kitöltésével és visszaküldésével teheti meg.

A jelentkezési határidő 2016.  május 31.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk el!

A táborozás megkezdésének előfeltétele, hogy beteg gyermekük kezelőorvosa az Orvosi Adatlapon töltse 
ki a biztonságos táborozáshoz szükséges egészségügyi adatokat, amelyeket az adatkezelési előírásoknak 
megfelelően bizalmasan kezelünk.  

Amennyiben a beteg gyermek egészséges testvére is részt vesz a táborozáson, ebben az esetben a 
gyermek egészségügyi állapotáról a szülő/gondviselő nyilatkozatára lesz szükség.

TÁBOROZÁSI FELTÉTELEK

• A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot legkésőbb 2016. május 31-ig juttassák el az Együtt a Leukémiás 
Gyermekekért Alapítványhoz postai úton a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124/C címre, vagy be-
szkennelve, e-mail-ben a taborozas@leukemias.hu e-mail- címre.

• A táborban való részvétel ingyenes, a családnak csak az oda-vissza utazás költségét kell vállalnia, de ez 
a családtámogatásból fedezhető. Azoknak a családoknak, akik még nem tagjai a családtámogatási progra-
munknak a táborba való jelentkezéssel egyidejűleg lehetőséget biztosítunk a programba való bekerülés-
re. Jelenleg 25.000,- Ft-os havi támogatást biztosítunk daganatos vagy leukémiás gyermekeket nevelő 
rászoruló családoknak. 

• A táborok 7 naposak és 6 éjszakát tartalmaznak. 
• Érkezés: szombaton 10.00 és 12.00 óra között.
• Távozás: következő pénteken 14.00 és 16.00 óra között jöjjenek gyermekükért.

A fent megadott érkezési és távozási időpontokat kérjük, tartsák be, mert a tábori programok miatt a 
gyermekeket csak a jelzett időpontban tudjuk fogadni, illetve búcsúztatni.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, bátran érdeklődjenek a 06 1 356 2136, illetve a 06 30 
493-3386 telefonszámon vagy a taborozas@leukemias.hu e-mail címen!

A TÁBOR IDŐPONTJA:
I. turnus: június 18. szombat - június 24. péntek (6 éjszaka, 7 nap) 

II. turnus július 2. szombat – július 8. péntek     BETELT!
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A JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSA

A beérkező jelentkezéseket Alapítványunk a beérkezés sorrendjében fogadja, és postai úton értesítünk ki 
minden családot arról, hogy a jelentkezés elfogadásra került-e. A túljelentkezés miatt kérjük, hogy minél 
előbb küldjék be a jelentkezési lapot. 

A TÁBOR HELYSZÍNE
Fecske üdülő. 6328 Dunapataj Szelid, Bence u. 1
 

A TÁBOROZÁS PROGRAMJA ÉS CÉLJA

Táborunk élményterápiás tábor. Az itt töltött idő alatt a gyermekek olyan programokon vehetnek részt, 
amelyek felejthetetlen élményeket, kalandot nyújtanak számukra. Az egész tábor során kiemelten 
ügyelünk a gyermekek testi és lelki biztonságára. A tábor célja a gyermekek önbizalmának növelése, 
önmagukba vetett hitük megerősítése, és hogy segítsük beilleszkedésüket a kortárs közösségbe.

SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS

A táborban a gyermekek felújított faházakban laknak. Egy házban 5 gyermek és egy felnőtt gondozó lakik. 
Így biztosítjuk, hogy a gyermekek éjjel-nappal felnőtt felügyelet alatt legyenek. A házakhoz önálló 
fürdőszobák tartoznak. A tábor teljes időtartama alatt napi 5 alkalommal dietetikus által összeállított 
egészséges étkezést biztosítunk. Kérjük, hogy diétás étkezési szokásaikat vagy ételallergiáikat a jelent-
kezési lapon jelezzék.

ORVOSI ELLÁTÁS A TÁBORBAN

A gyermekek épségéről kiváló szakemberekből álló egészségügyi csapat gondoskodik, melynek tagjai 
között sok éves tapasztalattal rendelkező gyermekorvosok, gyermekápolók, nővérek, szociális munkások, 
és pszichológusok vannak. Az egészségügyi személyzet tagjai már a gyermekek érkezése előtt tájékozód-
nak a gyermekekről a jelentkezési lapokon közölt információkon keresztül, így teljesen felkészülten várják 
a gyermekeket. 

A gyermekeket megérkezésükkor egyenként fogadjuk az Orvosi szobában, ahol ellenőrízzük az egészségi 
állapotukat, valamint átvesszük az otthonról hozott gyógyszereiket. Ezek kiosztását innentől kezdve a 
tábori nővéreink végzik el. Amennyiben gyermekének bármilyen panasza merül fel a tábor ideje alatt, 
ellátását barátságos, gyermekközpontú légkörben, hiánytalan felszereltségű orvosi szobánkban végezzük 
el. Súlyosabb sürgősségi esetek ellátása a Kalocsai Kórház együttműködésével történik, amely 15 percre 
fekszik a tábortól. Komolyabb egészségügyi probléma esetén azonnal értesíti a szülőt a tábori orvos 
telefonon, illetve konzultál a gyermek kórházi kezelőorvosával is.

Mivel a szabadban előfordulhat  kullancscsípés, ezért azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint oltassák be 
gyermeküket kullancs elleni védőoltással. Ezzel kapcsolatban kérje gyermeke kezelőorvosának vagy 
háziorvosának tanácsát!
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A SZELIDI TAVI TÁBOR

A szolgáltató minősített erdei iskola program modulokkal rendelkezik. Étkezdéje HACCP minősítés-
sel rendelkezik, így mindenben megfelel a szigorú uniós követelményeknek.

A hely: Dunapataj, Fecske üdülő
Cím: 6328 Dunapataj Szelid, Bence u. 1

A természetvédelmi területen található Szelidi-tó Bács-Kiskun Megyében, Kalocsához és a Dunához igen 
közel fekszik, hosszúsága 5,5 km. Az ország kedvelt üdülőhelye, strandjai gyermekek részére kifejezetten 
ideálisak. Megközelítése közúton és busszal egyaránt lehetséges. Budapesttől 110 km-re található. A 
környék rengeteg látnivalóban bővelkedik, mind a természeti, mind pedig az épített értékeket tekintve.
 

SZÁLLÁSHELY LEÍRÁSA

Az üdülő teljesen körülkerített, biztonságos. A strand vize nem szennyezett, lassan mélyül, a part 
belátható, homokos. Játszótér, füves sportpálya, ping-pong asztalok biztosítják a kellemes időtöltést. 

Az üdülőkben csak a mi csoportunk lesz.
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TERVEZETT PROGRAMOK

Tótúra
A program során a gyermekek felfedezik a lábáztató fákat. Rajzolnak, kéregnyomatokat készítenek. 
Meg�gyelik a tópart állatvilágának környezethez való alkalmazkodását. Táplálékláncokat, táplálkozási 
hálót alkotnak. Interjút készítenek az egyik horgásszal, aki segít felboncolni egy kifogott halat (ponty), 
majd megkeresik közösen azt a belső szervét, mely segít a vízi életmódhoz való alkalmazkodásban.  A 
programok közé tartozik még a tájékozódás elsajátítása iránytűvel, valamint a tó természetvédelmi 
feladatainak, földrajzi helyzetének és keletkezési körülményeinek megismerése. 

Gemenci kirándulás
A program részei: erdei tanösvény bejárása, méhész, vadász-halász, és néprajzi múzeumok megtekintése. 
Rövid séta szakvezetővel a Nagyrezéti vadmeg�gyelőhöz, ahol gímszarvasok és vaddisznók életébe 
nyerhetnek bepillantást a gyerekek. Vasutazás a Gemenci ártéri erdőben, az élővilág megismerése 
hivatásos erdészek közreműködésével.

Palánkvár építés
A gyerekek előadáson vesznek részt a palánkvárak történelmi jelentőségéről. Lehetőségük lesz palánkvár 
építésére vesszőből és sárból a tóparton.

Fazekasság 
Ebben az ősi mesterségben érvényesül az ember és a természet szoros kapcsolata. Ezeken a 
foglalkozásokon a gyermekek megismerhetik a természetes anyagokat (agyag), melyekkel dolgozni 
fognak. Először a munkaeszközök működését fogják elsajátítani (korongozás). A saját kezűleg készített 
alkotásaikat haza is vihetik, így ezek kézzelfogható emlékeivé válnak a nyári táborban töltött tevékeny 
napoknak.

Kenyérsütés
A gyermekek megismerkedhetnek a kenyér születésével. Ősi kenyérsütési módszereket láthatnak, sőt, 
megízlelhetik a hamisítatlan, búbos kemencében sült kenyeret is.  Megtudhatják, hogyan működik a 
kemence, és azt is, hogyan lehet kimutatni a különböző lisztfélék sikértartalmát.

Kalocsai festés
Iparművész vezetésével ismerkednek meg a gyermekek a hagyományos kalocsai népi motívumokkal. 
Cseréptányér vagy csupor megfestésére is alkalmuk lesz a bemutatottak alapján. A programban részt-
vevőknek az edényt és a festékanyagokat biztosítjuk, az elkészült mű pedig hazavihető. 

Kocsikázás Bakodpusztára lovasbemutatóval egybekötve
A kunsági puszta és a kalocsai Sárköz határán Bakodpuszta várja a természetes környezet rajongóit. A 
közel 200 hektáros területen olyan hagyományos állatfajtákkal találkozhatnak, mint a magyar szürke 
marha, mangalica, racka juh, vagy a szamárcsikók. A pusztába érkező gyerekeket csikósok fogadják. A 
lovasbemutató során bepillantást nyerhetnek a gyermekek az ember és ló évezredes, titokzatos kapcso-
latába. A csikósok és lovak csodálatos összhangja, a négyesfogathajtás eleganciája, a pusztatízes léleg-
zetelállító látványa emlékezetes élményt jelent. Próbát tehetnek lovagolásból és szamaragolásból is a 
gyerekek is. 

Egyéb programok:
• horgászás; 
• ping-pong, foci, vízi vetélkedő; 
• csónakázás, óriáscsúszdázás; 
• tábortűz, gyerek diszkó és karaoke.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hány testvér jöhet a táborba?
A beteg gyermeket 1 (esetleg 2) testvére kísérheti el a táborba. A tábor a testvérek számára is térítés-
mentes.

Van-e mód a tábor lemondására?
A tábor lemondása kizárólag egészségügyi okból lehetséges orvosi igazolás megküldésével. A részvétel a 
tábor teljes időtartama alatt szükséges, a programok terápiás jellege miatt ettől eltérni nem tudunk.

Mi van, ha időközben haza akar menni a gyermekem?
A kisebbeknél néha előfordul, hogy a szülő hiánya erősebb, mint a tábori élmények hatása. Korcsoport-
vezetőink elég tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy a helyzetet kezelni tudják. Természetesen, ha úgy 
gondolja, a szülő a turnus vége előtt is hazaviheti gyermekét. Sokszor előfordul, hogy a szülőnek jobban 
hiányzik gyermeke, mint fordítva, ezt a gyermek is érzi. Kérjük, legyen a segítségünkre, és nyugodtan 
hagyja a gyermekét táborozni - a legjobb kezekben van, jól fogja magát érezni!

Hogyan tudom elérni a gyermekemet?
A csoportvezetők telefonszámát a táborozás előtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk, gyermekével az 
ebédidőt követő pihenő időszakban beszélhet, amennyiben szükségesnek érzi. Ha lehetséges kérjük, ne 
küldjön gyermekével mobiltelefont. Amennyiben gyermeke nem telefonál, az azt jelenti, hogy jól érzi 
magát. Kérjük, hagyja nyugodtan táborozni.

Meg tudom látogatni?
A táborozók és a tábor dinamikája érdekében a látogatási nap kizárólag a táborba érkezés és az elmenetel 
napja. 

Milyen csoportokban zajlanak a táborok?
A táborban egy hét alatt 50 gyermeket táboroztatunk 7-16 éves kor között.

Mit kell hozni a táborba?
A különböző időjárási viszonyoknak megfelelő, kényelmes ruházatot, tisztálkodáshoz szükséges dolgokat, 
külön törölközőt a strandoláshoz, elemlámpát. Naptejet, szúnyog és kullancsriasztót mi biztosítunk és 
oda�gyelünk arra, hogy gyermekük megfelelően védve legyen.

A táborban van büfé? 
Nincs, hiszen gyermeke megfelelő étkezését napi 5 alkalommal, ellenőrzött keretek között biztosítjuk.

A táborban készült fotókat meg lehet-e kapni?
A táborozás során készült fotókat a weblapunkon a szülők számára letölthetővé tesszük. Azoknak a 
családoknak, akiknek nincs internet hozzáférésük, a képeket kérésre CD-re másoljuk.


