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A TT2010 programja
2010. december 27-30. (hétfő-csütörtök)
1. Nap (december 27. hétfő)
Reggel: pirítós a zsebbe, kulcs a szájba, bosszankodás, aztán indulás!
Délelőtt: Utazgatás, leghamarabb 11 órára lehet érkezni (addig az előző vendégek el kell
hagyják a helyszínt). Aki túl hamar jön, felfedezi a környéket, megnyugtatja a helyieket, hó
esetén belerajzolja sárgával a kalandozok-logót.
Délben-kora délután: Mivel az első napi ebéd még nem biztosított, hozzatok ennivalót erre az
időszakra, vagy –néhányunknál ez már tradicionális – lehet a pokol csárdában is ebédelni. Aki
megérkezett, az jelentkezzen személyesen Con Salamandernél, dedikált felelősségi
nyilatkozattal (!). Jelenléti ív dedikálás is lesz. Szobát is szervezőktől lehet igényelni
(kizárólagosan!) – amennyiben egyik szervezőt sem találjátok a helyszínen, úgy nyugodtan
foglaljatok be egy szobát, de kérünk benneteket, ne okozzon gondot, ha később esetleg el kell
hagynotok, mert egy másik csapat előbb fejezte ki rá igényét.
Délután: Későn érkezők megdobálása hó- vagy sárgolyókkal, szabad játékok, beszélgetés,
társas, amit szeretnétek.
Délután 17-17:20 tábormegnyitó és tábortájékoztató.
18-órától vacsora.
Este: 19:00. Kvízelünk egyet, hogy hangulatkeltsünk. Kvíz után egy rövid pihenő, és
következik az első esti bemesélés, közösen, remélhetőleg még inkább hangulatkeltünk.
Éjszaka: elsősorban alvás ajánlott, akinek nem sikerül, bármit csinálhat, csak csendben.
2. Nap (december 28. kedd)
Reggel: 7:30 – Ébresztő. Torna Ábrahámmal. Akik nem hajlandóak felkelni, azoknak Suttogó
pókot rak a cipőjébe.
8:00 – Reggeli
Délelőtt: (9:00-12:00) A versenymodul 1. ciklusának mesélése.
12:30 Ebéd
Délután: (13:30-17:30) A versenymodul 2. ciklusának mesélése.
18:00 Vacsora
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Este: Szabad program, szerepjátékok előnyben.
Késő este - Éjszaka: Antail meglepetése!
3. Nap (december 29. szerda)
7:30 – Megszólalnak az autóriasztók. Kivéve azokat az autókat, amiket már éjszaka
meglovasítunk.
8:00-8:30-ig reggeli
Délelőtt: (9:00-12:00) A versenymodul 3. ciklusának mesélése.
12:30 Ebéd
13:30-17:30 A versenymodul 4. (záró-) ciklusának mesélése.
18:00 Vacsora
22:00 körül: Kvíz eredményhirdetés, utána tábor eredményhirdetés, legvégül pedig
táborzárás.
Éjszaka: Szigorúan betartjuk a táborrendkódexet (különösen a 10. és 11. pontot!), de így is jól
szórakozunk!
4. Nap (december 30. csütörtök)
8:00-9:00 Reggeli
Délelőtt utolsó szerepjátszási lehetőségek, rendteremtés.
9:00-tól: Tábor elhagyása, a szobákat szervezőknek kell átadni!
Megjegyzés: akinek befér plusz egy napi ruha, hozzon, előfordultak már tércsapda
varázsjelek. ;-)
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Programok részletezése
Sport: Amit hóban lehet, azt csináljuk is!
Szerepjáték: A versenymodul írója: Ceripapa és Con Salamander. A hivatalos
versenymodulon kívül is lehetséges (mit lehetséges – kötelező!) egyéb szerepjátékokat is
játszani.
Kalandozok.hu kvíz: Ceripapát tessék nyaggatni.

Hivatalos programok: tábormegnyitó, 1. esti kvíz, versenymodul, , táborzárás és
eredményhirdetés
A hivatalos programokon a részvétel kötelező, minden más program fakultatív.
A szállás környékén egyes mobilszolgáltatóknál térerőproblémák adódhatnak.
Vinyén található 2 ételbeszerző hely: Vinye.hu büfé és a Pokol csárda. Ezen felül
valószínűleg lesz fuvar szervezve legalább az egyik köztes napon, előre fizetéssel és
egyeztetéssel lehetséges beszerezni ezt-azt, de nem fogunk hatméteres bevásárlólistákat
elfogadni!A táborban és utazáskor kérdéseitekkel fordulhattok a szervezőkhöz.
A versenymodullal kapcsolatos kérdéseitekkel fordulhattok a kalandmesterekhez.
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Mit hozzatok, mit ne hozzatok?
Amit mindenféleképpen ajánlunk hozni
Személyi igazolvány, diákigazolvány /ez úgy is mindig nálatok van/
Szabálykönyvek /minimum ETK/
Dobókockák, karaktereitek, előtörténeteitek
Íróeszközök: ceruza, toll, radír, papír
Ruházkodás: játékhoz, alváshoz, fürdéshez. Zokni, fehérnemű, papucs(!), pólók, tusfürdő,
fogkrém, fogkefe, törülköző. Meleg ruhát se felejtsetek el hozni, legalább 2 váltást.
Zseblámpa
Útra, játékra: Nass, cukorkák, üdítők, KMbarátkoztató finomságok (személyesen lehet
érdeklődni náluk).
Hozhattok hálózsákot, de idén ágynemű is lesz.
Kiskorúak számára felelősségi nyilatkozat!
Jó kedv

Amit nem ajánlunk, illetve tilos a táborba hozni
Nagyértékű kütyük (elromlik, elkobozzuk és megsemmisítjük)
Alkohol, drog. (Elkobozzuk illetve Tilos)
Rossz kedv

Eljutás Vinyére
Az utazás nem a tábor része, így egyénileg történik. Bakonyszentlászlóról vasparipabeszállító rendszer vehető igénybe a Vinyére jutásban.
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Táborrend kódex
Táborkiírásban kiderülhetett: a táborban az alapvető emberi viselkedést várjuk el mindenkitől, igaz ez
elég tág, és mindenkinél változhat ezért konkretizáljuk a dolgokat.
Alapvető elvárások a táborban:
1. Szemetelni TILOS! Cigaretta csikkek eldobása duplán TILOS, eme tevékenységre az erre a
célra kihelyezett cigaretta-csikkgyűjtőket kell használni. Aki eldobja a cigijét annak TAO
letöri a kezét (lásd 7. pont)
2. Gyújtogatni TILOS!
3. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad /az épületben tilos a dohányzás/. Kiskorúak számára
a dohányzás, a Magyar Köztársaság törvényei szerint, tilos.
4. A szállás területén szabadon lehet mászkálni, ám ha elmentek a területről jelezzétek valamely
szervezőnek
5. Alvás nem kötelező, de ajánlott
6. Étkezésekre időben kell érkezni és lehetőség szerint ne hagyjatok ki étkezést /pl.: elalvás
miatt/
7. MINDEN sérülés és gond esetén a táborszervezőkhöz kell fordulni
8. Nem szabad rémisztgetni a személyzetet és a helyieket
9. A szervezők által adott utasítások kötelező érvényűek
10. 18 év alattiaknak az alkoholfogyasztás TILOS!
11. 18 éven felüliek fogyaszthatnak alkoholt mértékkel. Az egészséges határ túllépése esetén
(részegség, hányás, kötekedés) az illetőnek el kell hagynia a tábort és a befizetett tábordíjat
sem kapja vissza!
12. A közös helyiségekben (folyosó, étkező, fürdő stb.) elhelyezett tárgyakat a szobába vinni ill.
bútorokat a szobákból külön engedély nélkül kivinni tilos
13. A szobák tisztántartása a szoba lakóinak feladata és kötelessége.
14. A táborban csak azok számára van kötelező program, akik leadták jelentkezésüket a tábor
modulversenyére, az ezen való részvétel kötelező hiszen távolmaradás esetén más játékát ill.
szórakozását ronthatjuk el. A tábormegnyitón és táborzáráson, továbbá bejelentett
tájékoztatókon a megjelenés ugyancsak kötelező. Minden más program opcionális.
15. Ébresztő időpont nincs meghatározva, ám ha valaki önhibájából nem kel fel időben és így
lemarad a reggeli étkezésről, úgy azt később már nem pótolhatja, ennek díját utólag nem áll
módunkban visszatéríteni.
16. Takarodó időpont nincs meghatározva, mindenki addig marad fenn amíg szeretne, de kéretik
figyelembe venni, hogy a zajongással mások nyugalmát zavarhatjuk! (ld. 9 pont)
17. Kiköltözésnél a szobákat, berendezéseket kitakarítva és az eredeti állapotába visszarendezve
kell átadni. A szobákat csak azután lehet elhagyni, miután valamelyik szervező ellenőrizte a
szoba állapotát.
18. A táborban résztvevők kötelesek a TÁBORHELY saját házirendjét is betartani!
19. Amennyiben kár keletkezik a táborhely valamely helyiségében, úgy azt a kár okozója, okozó
hiányában az adott szoba lakói kötelesek megtéríteni. Minden káresetet kötelező valamely
szervező felé jelezni.
20. A táborra le lehet utazni vendégként (1 napra), minden ilyen esetben a szervezőkkel kell
egyeztetni. A táborszabályok a vendégekre is vonatkoznak.
21. A táborszabályok minden táborlakóra érvényesek.
A táborban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy a táborozással járó előírásoknak eleget
tesz, ezt a tábor díjának befizetésével elfogadja, továbbá nagykorú esetében, személyes aláírásával a
helyszínen igazolja; kiskorú esetében a letöltött, szülő/gondviselő által aláírt táborba elhozott igazolást
átadja.
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Díjazások
Az alábbi kategóriákban jutalmazzuk a nyerteseket tárgyi nyereménnyel:
-

Legjobb szerepjátékos egyéni
Legjobb modulmegoldó egyéni
Legjobb csapat (az első három csapatot díjazzuk)
Kalandozók kvíz
Aranytöcs díj

Egyéb – Kérdezni lehet
Szervezőcsapat:
Con Salamander (+36204559046)
Ceripapa
Suttogó
Versenymodul:
Ceripapa és Con Salamander
Kellemes táborozást kíván Mindenkinek a szervezőcsapat!

2010
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