MEGHÍVÓ

A Magyar Hemofília Egyesület 2016. július 23-án, szombaton nyílt Családi Napot tart a zánkai
hemofíliás gyermektáborban.
A rendezvényre - ahol bemutatjuk a Magyar Hemofília Egyesület 1992 óta szervezett hemofíliás
gyerektáborát – szeretettel meghívjuk a táborozó gyerekek hozzátartozóit, a hemofíliával érintett
családokat, betegtársainkat, orvosainkat, a döntéshozókat, a gyógyszercégek képviselőit.

A részvétel ingyenes. A kalandparki belépő díját az egyesület átvállalja a 14 év alatti hemofíliás gyermekek,
valamint a 14-18 év kor közötti egyesületi tagok esetében.
A helyszínen lehetőséget biztosítunk a Magyar Hemofília Egyesületbe való belépésre is.

A szervezés megkönnyítése érdekében, kérjük, részvételi szándékát jelezze az egyesület elérhetőségein
(email: mhe@mhe.hu telefon: +36-30-570 4804) legkésőbb július 15-ig.

Tervezett program:
09.00-10.00

Regisztráció

10.00-11.00

Tábor és az egyesület bemutatása

12.00-13.00

Közös ebéd a horgásztanyán, a Balaton partján

11.00-12.00
14.00-18.00
18.00

Zsonglőr bemutató és közös játék

Gyerekeknek zánkai kalandpark látogatása; Felnőtteknek: beszélgetés a hemofíliáról
és az egyesületről, továbbá fürdés a Balatonban, közös játékok
Búcsúzás
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Helyszín:

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka, illetve annak területén belül, közvetlenül a Balaton partján található
ún. horgásztanya. Térképet mellékelünk, jobb alsó sarokban van a horgásztanya; a Központ honlapja:
http://erzsebetszallodak.hu/hu/Szallashelyek/Erzsebet_Udulokozpont_es_Tabor_Zanka-56 .
A helyszín megközelíthető:





A tábor GPS koordinátái: 46.874489 / 17.713442
Autóval: A 71-es főút mentén Balatonakali és Zánka községek között található. Ha kocsival érkezik, a
portán jelezze, hogy a Hemofíliás táborba jön, így remélhetőleg nem kell belépési díjat fizetnie.
Vonattal: a központ saját vasútállomással rendelkezik, amely a menetrendekben Zánkafürdő néven
található meg. A vonatok Budapestről a Déli pályaudvarról indulnak.
Busszal: a központhoz tartozó buszmegálló neve Zánka Gyermekváros, érdeklődni az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ információs szolgálatánál lehet a +36-87-342-905-es telefonszámon
vagy a http://menetrendek.hu honlapon

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tábor házirendje – különös tekintettel a teljes alkoholfogyasztási és
dohányzási tilalomra – minden látogatóra érvényes, a házirend szabályait a gyerekek érdekében minden
látogatónak be kell tartania.

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni, hogy a hemofíliás gyerektábor eseményei a tábor két hete alatt nyomon
követhetőek az alábbi internetes blogon: http://zankaihemofiliastabor.blogspot.hu/
Bízunk benne, hogy július 23-án Önnel és családjával is találkozhatunk a Magyar Hemofília Egyesület
Családi Napján!
Üdvözlettel:

A Magyar Hemofília Egyesület és a Hemofíliás Gyerektábor vezetősége
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