
CoolDiák Tábor 2021 

 
Általános tudnivalók a táborról: 

A táborba 1-4. osztályos gyermekeket várjuk. 

A tábor szervezője: Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.) 
A tábor mindennap 8.00-16.00-ig tart. 

Fő tevékenységek: ismerkedés a Városi Könyvtár és Közösségi Ház működési területeivel. 

Időpont: 2021. 06. 21. – 2021. 06. 25. hétfő-péntek 

Helyszín: Szigetszentmiklós, Tököli u. 19., Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
 

Részvételi díj: 13 000 Ft/fő/hét, az ár tartalmazza: 

 a napi kétszeri étkezést (tízórai és meleg ebéd) 

 az ebédek utáni fagylaltot  

 a napközbeni ásványvizet 

 a foglalkozások költségeit 
 

Jelentkezéshez szükséges: 

1. Jelentkezési lap kitöltése: elérhetőségek és fontos információk (Pl.: esetleges gyógyszerérzékenységek, 

ételérzékenység, tanulási zavar, beilleszkedési zavar) feltüntetése stb. 

2. Nyilatkozatok kitöltése, aláírása 

3. Fénymásolat az alábbiakról: diákigazolvány, lakcímkártya, TB kártya, ha van személyi igazolvány, 

ennek hiányában gondviselő személyi igazolványa. (A fénymásolást ingyenesen biztosítjuk.) 

4. A tábor részvételi díjának befizetése (A részvételi díjat egy összegben, banki átutalással kérjük befizetni, 

áfás számla ellenében). 
 

Befizetési határidő: 2021. június 16. szerda, 16.00 óra 

 

A jelentkezési lapok leadása történhet: 

- személyesen intézményünk bejáratánál 

- postaládánkba bedobva 

- e-mail-en a foldi.edina@sargahaz.com címen 
 

Foglalkozások: A tábor tematikus felépítésének célja, hogy minden nap más-más terület kulturális értékeivel 

ismertetjük meg a gyerekeket. Szigetszentmiklós helytörténeti érdekességei mellett szeretnénk megmutatni 

nekik az olvasás hasznosságának szépségeit, a képzőművészetben rejlő lehetőségeket, ünnepi 

hagyományainkat, mindezt interaktív foglalkozásokon, ahol a gyerekek nem csak alkothatnak, új ismereteket is 

szerezhetnek, és természetesen a szabad levegőn történő szórakozásra, játékra is hangsúlyt fektetünk.  

Időjárási és egyéb körülmények figyelembevételével a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Kérjük, minden napra hozzák magukkal az alábbiakat: 

 kapucnis esőkabát!!! 

 váltás ruha, zárt cipő 

 tolltartó 

 kulacs 

 speciális gyógyszerek (ha vannak) 
 

Intézményünk a tábor teljes ideje alatt ügyel a fokozott higiéniai szabályok betartására, valamint a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ táboroztatásra vonatkozó ajánlása szerint jár el! 
 

 

Elérhetőség és információ (a tábor ideje alatt is): 

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Földi Edina művelődésszervező  

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. 0620/ 387-0843 

24/530-980, 20/552-0401 Baráth Tímea művelődésszervező 

Lázár Gergő igazgató  0620/ 388-7002 

0620/ 331-0619 Miss Nándor múzeumi munkatárs 

 0630/ 204-6388 

mailto:foldi.edina@sargahaz.com

