P ÁLYÁ ZZ G H ÉS K T MUNKÁRA A Z EÖ TVÖ S TÁ BORBA
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ M Á J U S 20.
Alapelv: "Ti vagytok a táborért" és nem fordítva!
Akkor dolgoztok jól, ha nem vesznek észre benneteket, csak minden tiszta, működik, a
helyén van, ha egyszerűen és nagyszerűen elvégzitek a munkátokat külön figyelmeztetés
nélkül.

Az Eötvös Táborba pályázhatsz GH-snak és Konyhatündérnek. 9-10 napos váltásban (június 28 – augusztus 28. időszakban) turnusonként 4 fiú és 2 lány dolgozhat
a tábor zavartalan működése érdekében. A napi munka mellett lehetőséged van kikapcsolódásra, az Eötvös tábori nyaralás élvezetére is.
Ízelítő a minden napi teendőkből:
GH (fiúk):
- stég lesöprése, lemosása, a part rendben tartása
- jó idő esetén vízibiciklik vízrebocsátása a stéghez.
-2 fő állandó (9-19 óráig) vízi ügyeletet tart. Figyeli és nyilvántartja a vízieszközök
bérlését, azok használatát, figyelemmel kíséri a csónakház biztonságát és rendjét.
- szemetes kukászsákok kiürítése
- locsolás, kert rendezés
KT (lányok):
Munkaterület: ebédlő és terasza, tekepálya és az ebédlő körüli árkád.
Étkezési időre szépen, gondosan és pontosan meg kell teríteni.
Tisztán, ízlésesen öltözve felszolgálni. A felszolgálás legyen udvarias, kedves, pontos
és gyors!
Minden étkezés után az asztalokat rendbe kell rakni: terítő kirázása, lemosása,
maszatos helyek tisztítása stb.

- este a vízi járgányokat a vízről beszedni, csónakházba betenni
- ellenőrizni a partot, stéget. Talált tárgyakat (mindent) behozni.
- takarodókor az udvari világítást lekapcsolni és a kaput bezárni.
- vihar esetén azonnal ki kell jönni a partra és meg kell szervezni a vízi járművek
kiszedését, szakszerű elhelyezését.
- Eötvös taxival szállítani az érkezők és elutazók csomagjait
Az ebédlőt felmosni, elrendezni a székeket.
Szükség esetén a fiúk és a konyha munkájának segítése – takarítási munkák, vízi
ügyelet, konyhai előkészítés stb.

A GH és a KT nélkül a tábor nem tudna működni, minden GH-KT-csapat büszke lehet, hogy munkájával szolgálja az ott nyaralók vidám, boldog ottlétét.
Hogyan pályázhatsz erre a megtisztelő megbízatásra?
Töltsd le a jelentkezési lapot (Facebook GH11 csoport), vagy kérj e-mail-ben (varga.balazs@e5vos.hu) vagy személyesen Nagy Csilla tanárnőtől. Pontosan kitöltve juttasd el Varga (VéBé)
Balázs tanár úrhoz, aztán ... reménykedj ...
Jelentkezhetnek komplett 6 fős csapatok 4 fős, GH vagy 2 fős KT csoportok, de jelentkezhetsz párban vagy akár egyénileg is.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MÁJUS 20.
A jelentkezésnél előnyt jelent a korábbi években a Táborért végzett jó munka (építő- és bontótábor, GH-KT)
Gyere, várunk, dolgozz az iskoláért, a táborért a nagy elődök szellemében! Gyere, várunk, szerezz új barátokat és sok-sok élményt!
Budapest, 2017. április

Nagy Csilla és Varga (VéBé) Balázs üdülővezetők

