Kedves Barátaink!

Nagy lelkesedéssel keszülünk idén is a 14. Húsvéti táborunkra!
Időpontja: 2019, április 19-21.
Helyszín: YMCA Blue Ridge Assembly, Black Mountain, NC (Itt a tábor teljes térképe)
Szállás: Idén a következő házak állnak rendelkezésünkre:
•
•
•
•
•
•

Weatherford Hall - 40 szoba (Weatherford alaprajz)
Barnhardt Lodge - 16 szoba (Barnhardt alaprajz)
Agnes Scott kabin - 4 szoba (Agnes Scott alaprajz)
Miami kabin - 3 szoba (Miami alaprajz)
Florida kabin - 3 szoba (Florida alaprajz)
Ware kabin - 3 szoba (Ware alaprajz)

Érkezés (szobák elfoglalása): pénteken déli 12-től. Szobák elhagyása: vasárnap 12 h.
A közös helyiségekből vasárnap délutan 4-kor kell kimennünk, a YMCA területéről este 7-kor.
Szállásdíj
•
•

A Weatherford Hall-ban es a Barnhardt Lodge-ban egy szoba 124$ (62$/éjszaka).
A faházak ára 240$ (120$/ejszaka) (Az Agnes Scott kabin nagyobb - 4 szobás -, viszont
csak egy fürdőszoba van benne, míg a többi kabinban kettő.)

Részvételi díj
Teljes idő: 40$/fő; 20$/3-11 éves gyerek (péntek, szombat, vasárnap)
Részidő: 30$/fő, 15$/3-11 évesgyerek (csak szombat)
FONTOS INFORMÁCIÓ A FIZETÉSSEL KAPCSOLATBAN: Azt tekintjük
jelentkezőnek, aki aprilis 10-ig kifizette a teljes összeget (szállás+részvételi díj)!!!
Fizetés
A befizetés Lukács Andinál történik, PayPal-on
keresztül: andrealukacs.charlotte@gmail.com. Az átutalás ingyenes a PayPal-en keresztül amíg a
bankszámláról fizettek és “Family and Friends”- ként utaljátok az összeget. A kredit kártyás
fizetés díjja a PayPal-en 2.9% (+30 cent).
Akinek nehézsége van a PayPal átutalással kapcsolatban, az kérjük, hogy jelezze Lukács
Andinak vagy Neumark Katinak.
Aki készpénzzel vagy csekkel szeretne fizetni, az keresse Andit: ő elmondja, hogy történik ez
a First Citizens Bank-on keresztül.

Adatok
Kérjük, hogy az átutalásnál adjátok meg a következő adatokat:
1. összes befizetendő táborozó nevét,
2. korcsoportját ( I - infant, 0-2 éves; P - preschool, 3-5 éves; E - elementary, 6-11 éves; Y youth, 12-17 éves; YA - young adult, 18-29 éves; A - adult, 30-54 éves; OA - older adult, 55-64
éves; S - senior, 65+),
3. gyerekek pontos korát
4. ki melyik államból jön,
5. ki melyik szobában száll meg
6. mobilszámok és email cimek
Ezeket az adatokat csak a táborok és találkozók szervezésére használjuk.
(Ha valaki váratlan esemény miatt mégsem tud a táborban részt venni és ezt március 31--ig jelzi,
annak a befizetett összeget visszatérítjük.)
Idei vendégeink: Újra eljön hozzánk az Életfa együttes, valamint Battai Isván, és felesége,
Battainé Szabó Katalin Debrecenből. István (Batka) a vőfélyhagyományok gyakorlott előadója
(ő vezette a lakodalmas tábori programot 2015-ben), emellett gyakorlott néptáncpedagógus és
népzenész. Felesége, Kata drámapedagógus.
TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK:
1. Szeretnénk hallani azoktól, akik szívesen maradnának tovább a tábor területén (hogy tudjanak
egymásról és tervezhessenek közösen).
2. Terveink között szerepel videó felvétel készítése is, ezért kérjük, hogy aki ezen nem szeretne
szerepelni (illetve nem szeretné, hogy a gyermeke szerepeljen rajta), az szóljon előre, illetve az
adott időben inkább más tevékenységet válasszon.
3. Fontos információ még, hogy a tábor területén tilos a dohányzás, és nem szabad kutyát
behozni.
A TÁBOR ÖNKÉNTES MUNKÁRA ÉPÜL; VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET A
KÜLÖNBÖZŐ PROGRAMOK ÉS AZ ÉTKEZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRA,
VALAMINT A TÁBOR RENDBENTARTÁSÁRA.
Szeretettel várunk Benneteket!
A szervező brigád jelentkezéseket intéző tagjai:

Neumark Kati : akneumark@gmail.com
Lukács Andrea : luki200020001@yahoo.com
Veres Mónika : monika.veres@gmail.com

