
 

 

Kedves Újdonsült Diákunk! 

Örülünk, hogy jelentkeztél az „Egy hajóban evezünk!” programunkra!  

Szeretnénk tájékoztatni Téged néhány fontosabb tudnivalóról. 

Gyülekező: 2021. augusztus 29. (vasárnap) 12:30 Déli pályaudvar pénztári üvegcsarnoka bejáratánál, 

a legnagyobb méretű kijelző előtt. Kérlek, figyelj oda a pontos érkezésre, mert késés esetén sajnos 

senkit sem tudunk megvárni! 

Vonat indulása: 13:10 

A jegyek megvásárlását a szervezők intézik, neked nem kell jegyet venni. 

Hozd magaddal a kedvezményre jogosító irataidat, igazolványaidat (pl. diákigazolvány)! 

A 3 napos programunkat idén is Velencére szerveztük, a Velencei Ifjúsági Táborban fogunk megszállni. 

A Velencei Ifjúsági Tábor elérhetősége:  

2481 Velence, Széchenyi út 13. (a térképen pontosan: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29.) 

Gondnok: 06-22-472-301 

Telefon/Fax: 06-1-226-4142; Üdülővezetőség: 06-20-911-7732; 06-20-578-1180 

Web: http://www.kidkft.hu/velence.html#leiras 

Hozz magaddal kényelmes, sportos öltözetet, estére meleg öltözetet, fürdőruhát, strandpapucsot, 

tisztálkodási szereket és költőpénzt. 
Ha rendszeresen gyógyszert szedsz, mindenképpen hozd magaddal és gondoskodj róla, hogy megfelelő 

mennyiségben legyen nálad. 

Lehetőleg ne hozz magaddal értéktárgyakat (pl. ékszerek, elektronikai berendezéseket, stb.) vagy sok 

készpénzt, mert azokért felelősséget nem tudunk vállalni. 

A program ideje alatt esetlegesen előforduló rongálásokért a kárt okozó tanuló és szülei felelnek! 

Étkezések:  1. nap: vacsora; 2. nap: reggeli, ebéd, vacsora; 3. nap: reggeli 

Ha ételallergiád vagy esetleg laktóz-, lisztérzékenységed stb. alakult ki a jelentkezés óta, kérjük, 

haladéktalanul jelezd Nagy László táborvezető felé e-mailben. E-mail: nagy.laszlo@vikiskola.hu 

Hazaérkezés időpontja: 2021. augusztus 31. (kedd) 12:49, Déli pályaudvar. 

(Velencéről a vonat 12:06 órakor indul menetrend szerint.) 

Amennyiben lennének még kérdéseid, kérlek, hívd a VIK Középiskola Titkárságát. 

Titkárság telefonszáma: +36 1/413-7224; +36 1/413-7225  

A kísérő tanárok telefonszáma: +36 20/478 6316 

Ezt a telefonszámot feltétlenül írd be a telefonodba, hogy értesíthess minket, ha pl. késnél induláskor. 

A beiratkozáskor átvett „RÉSZTVEVŐ, ill. törvényes képviselő NYILATKOZATA”-át töltsd 

ki és aláírva, aláíratva hozd magaddal a találkozó helyszínére, és a pályaudvaron add le a 

szervezőknek. Amennyiben nem találnád meg a nyilatkozatot, a levélhez mellékelve 

megküldjük azt. 
 

Budapest, 2021. augusztus 10. 
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