
  

Kedves svédországi magyar fiatalok! 
  Újra tábor a SOMIT–tal! 2008. november 07. – november 09.  

Hästveda – Barnens by 
(térkép) 

 

Szeretettel meghívunk benneteket, hogy ismét együtt  töltsünk egy hétvégét. Ez alkalommal is 
lehetőséget szeretnénk adni az ismerkedésre, a magyar nye lv gyakorlására, illetve a 

szórakozásra. 
 

           

SZOMBAT ESTE 
RETRO-BULI 

A 80-as évek zenéivel    

 MMeeggjjeelleennééss  aa  8800--aass  éévveekk  ddiivvaattjjaa  sszzeerriinntt  !! !! !!  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Program: 

Péntek: 
               -  érkezés esti órákban, ismerkedés,  
Szombat: 
15:00     -   Az összel elmaradt pénzügyi beszámoló... 
 

18:00     -  A bakelitlemeztől a CD-ig 
                  (Bartus Róbert Levente előadása) 
 

19:30    -   Vacsora (SOMIT biztosítja) 
 

21:00    -   RETRO-BULI – A 80-as évek... 
                  Partymester: Bartus Róbert Levente 
                                          http://bartusrobi.extra.hu/ 
Vasárnap: 
             -  Takarítás, rendrakás   
 
 
 

A szombat esti vacsorát kivéve az étkezésről 
mindenki maga gondoskodik !!! 

 
Kérünk mindenkit, értesítse magyar ismerőseit! 

 
Mindenki hozzon magával jelmezt, jókedvet! 

Szeretettel várunk mindenkit! 
www.somit.net 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A SOMIT vezetősége 



 
Tudnivalók 

  
A résztvevők létszámának számontartása érdekében jelentkezni és érdeklődni Blénessy 
Péternél vagy Kovács Sándornál kell. 
  
A jelentkezés legkésőbb 2008. november 04-ig befizetett tábordíjjal lép érvénybe. 
A helyek elfogyhatnak, aki hamarabb fizet, elsőbbséget élvez. 
  
A tábordíj:             (A tábordíj a szállás mellett még a szombat esti étkezést is magában foglalja.) 
- tagoknak 100 kr  
- nem tagoknak 200 kr 
- SOMIT tagságdíj 1 naptári évre 120kr 
  

SOMIT PG száma: 364038-0 
  

Blénessy Péter 
0705-686209 

  
Kovács Sándor 
073-9997204 

szervezo@somit.net 
  
  

Házirend 
  
Mindannyiunk érdeke, hogy a SOMIT-táborok zökkenőmentesen, magas színvonalon és 
kedvünkre teljen. A biztonságunk, nyugalmunk és szórakozásunk sikere érdekében a 
SOMIT táborára jelentkezőktől elvárjuk, hogy a következő házirendhez 
alkalmazkodjanak. 
  
- Este 10 óra után kint nem szabad zajongani. 
- Programok és az étkezés időpontját kérjük tiszteletben tartani. 
- A Häsveda-i tóban (Lursjön) fürödni vagy kenuzni sötétedés után tilos. 
- A tábor zárásáig a házak minden helyiségét ki kell takarítani. Az udvart és a házak 

környékét szintén rendben kell elhagyni. 
  

Gyertek minél többen, hiszen mindig jó valahova tar tozni, és ne felejtsétek 
otthon a jókedveteket sem!  

SOMIT weboldala 

     
 


