
Kedves Szülők!

Örülünk, hogy 2011. július 4-én reggel 8.00 órakor találkozunk gyermekével!

Szeretnénk emlékeztetni Önt néhány fontos dologra:

- A Játékváros hétköznap 8.00 órától  16.00 óráig „működik”, 7.00-tól  8.00-ig és 16.00-tól  17.00-ig 

ügyeletet biztosítunk.

- Kérjük,  hogy  amennyiben  gyermeke  a  Játékvárosból  egyedül  mehet  haza,  azt  a  mellékelt 

nyomtatványon jelezze nekünk, kérjük, az engedélyt a regisztrációnál szíveskedjék leadni!

- Ne feledjék el, hogy érvényes orvosi igazolást is kell hoznia a gyermeknek arról, hogy közösségbe 

mehet!  2011.  06.  04-én reggel  kell  leadnia az  orvosi  igazolást,  ennek hiányában  a  gyermek  nem 

maradhat a Játékvárosban.

- Kérjük, hogy gyermeke „játszós ruhában” és zárt cipőben vagy szandálban (lehetőleg ne papucsban) 

jöjjön, hozzon magával esőköpenyt, naptejet. A tornaterembe csak tornacipőben vagy vastag zokniban  

mehet be, ezért kérjük, hogy valamelyik ezek közül legyen nála!

- Jó lenne,  ha minden gyermeknél  lenne pénztárca,  hogy a keresetét  (játékpénzt)  abban tarthassa.  A 

pénztárca és a „munkavállalói igazolvány” otthon is maradjon mindig a hátizsákban, nehogy a pénzét és 

az igazolványát otthon felejtse a gyermek!

- A  Játékváros  legfontosabb  alapelve  az  önállóságra  nevelés.  Gyermeke  maga  dönti  el  az  étlap 

ismeretében, hogy meleg ételt eszik ebédre, vagy szívesebben fogyaszt melegszendvicset vagy egyebet. 

(Az étlapot mellékeljük, kérjük amennyiben ragaszkodik a meleg étel fogyasztásához, beszélje meg 

gyermekével! Köszönjük.)

- Kérjük, hogy – amennyiben lehetséges – gyermeke ne hozzon magával  mobiltelefont, egyrészt, 

mert az értékeikért nem tudunk felelősséget vállalni, másrészt, hogy ne zavarjuk őt a „munkájában”. Ha 

feltétlenül muszáj magával hoznia a telefonját, akkor kérjük, reggel adja azt oda csoportvezetőjének!

- Kérjük, hogy ételt-italt ne csomagoljon gyermekének (már az első napon sem), hiszen neki magának 

kell  azt  megvásárolnia  a  saját  (játék)pénzéből!  Viszont  hasznos  lehet  egy  műanyag  pohár  a 

hátizsákjában.

- Kérjük  a  +36-30-69-27-357-es  telefonszámon  jelezze  reggel  8.30-ig, ha  gyermeke  valamelyik  nap 

betegség  miatt  nem jön  a  Játékvárosba.  Felesleges  aggódástól  és  utánajárástól  óv így meg minket. 

Köszönjük.

Reméljük, felejthetetlen lesz gyermeke számára ez a  10 nap. Várjuk Önt is  látogatóként,  de kérjük,  ne  

feledje,  hogy  csak  a  megadott  időben  (13.00  órától  15.00  óráig)  és  vezetővel,  hiszen  Hetedhét-város 

„szülőmentes övezet”. Várakozni a szülők kertjében lehet, ahol Ön is megkóstolhatja a bisztró és a sütöde 

aznapi kínálatát, a „kis”pincérek biztosan örülnek, ha Önt is kiszolgálhatják.

Hogy az esetlegesen  felmerülő problémákról közösen beszélhessünk, július 6-án (szerdán)  17.00 órakor 

szülői értekezletet tartunk, ahová csak a szülőket várjuk. A gyermekeknek – amennyiben erre szükség van – 

felügyeletet biztosítunk.

Gyula, 2011. június. 10.

Üdvözlettel:
a Szervezők


