BVT XVI. - BGYT VII.
Kedves Táborozók!
Az idén ismét (lassan hagyománnyá váló módon) Nován lesz megtartva a Bolyais Világtalálkozó és
a Gyerektábor. Létszámilag előre láthatóan kicsit kevesebben leszünk még a tavalyinál is, ezért a
költségvetésre ugyanaz mondható el, mint amit már tavaly ilyenkor is megemlítettünk: kicsit
szűkösebb a költségvetésünk, de a programok kárára ez nem fog menni; amennyit csak ki tudunk
találni, annyit meg is csinálunk. Ezek előre láthatóan:
XVI. BVT (2010. július 2. péntek vacsora - 2010. július 4. vasárnap reggeli):
Idén a megszokott koncertről le kell mondjunk (ezen dokumentum zárásakor még függőben van egy
tárgyalás egy 'vegyes' vállalkozásról; de ennek eredményét már csak a Bolyais levelezési listán
fogjuk tudni közölni), viszont DJ Halál pótolja Haláli zenéjével az így keletkező űrt; illetve Kacsa
is visszahozza a retró életérzést az általa tervezett videodiszkóval. Emellett lesz borkóstoló, és
„Pálinkás jó reggelt!” is.
VII. BGYT (2010. július 4. vasárnap vacsora - 2010. július 9. péntek reggeli):
A szokásos programokat tervezzük idén is, mint tavaly; viszont remélhetően nem lesz annyi eső, így
az előző évben tervezett meglepi kirándulást is össze lehet majd hozni. Ezen kívül a nagyobb
'paraziták' (parazita definíciója Józsikánál megtudakolható) is készülnek, így lesznek meglepetések
is.
Aki még május 15-ig jelentkezik, annak még a honlapunkon
(http://bolyaiclub.hu/BVT/nova09.html) szereplő árak közül a „Hagyományos verzió” árai lesznek
mérvadóak; így még megéri most is jelentkezni!
A helyszínről:
A novai táborról azoknak, akik az elmúlt években már voltak nem kell külön leírás; de akik nem
voltak ilyen szerencsések, azoknak jöjjön egy kis információ-halmaz:
A tábor szinte vadi új, 2006 nyarán került átadásra. Gyönyörű környezetben fekszik, kint a faluból.
Teljesen körbekerített, hatalmas zárt udvara van, saját tóval. További infók a helyről:
http://www.novatabor.hu; illetve a honlapunkon (http://www.bolyaiclub.hu) megtekinthető,
letölthető egy ppt-bemutató, amelyben a helyszínt felderítő csapat beszámol tapasztalatairól.
(Alkotásaink / Egyebek menüpontban "2008. évi BVT és BGYT helyszín bemutató")

Catering:
A BVT-n péntek este a vacsorát és szombaton kora délután az estebédet a Balázs-Jani páros illetve a
Maugly-Nassanyi-Kacsa trió fogja prezentálni mindenki nagy megelégedésére (a főszakácsok
ígérete szerint a könnyedebb ételek kedvelőinek nem kell külön készülniük). A reggeli -ahogy eddig
mindig- svédasztalos jellegű lesz 9-12-ig, majd estig szabadrablásos morzsaparti, illetve a
zsírosdeszka-asztal lesz az éhenhalás elől menekülni kívánó táborlakóknak ásványvízzel, és
szörppel a szomjazóknak.
A BGYT -mint mindig- sokkal konzervatívabb lesz (lesz reggeli-ebéd-vacsora is; illetve minden
nap gyümölcs).
Figyelem! Allergiások, vegák jelezzék érzékenységük tárgyát a szervezők felé (akik még nem tették
meg)!!!
Fontos infó a BVT-ről BGYT-re 'maradóknak': idén sem tervezünk ebédet; viszont a vacsora előbb
lesz tálalva, és bőséges lesz.
A táborok alatt pedig a helyi büfé idén is üzemelni fog.
Ha bármilyen kérdésetek van, keressétek Nassanyit vagy Jocit!

