
"FÜRKÉSZ" TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 

 

Ajánljuk azoknak a táborozóinknak, ifjú természetkutatóknak, akik mindenféle kutakodásra 

kaphatóak, hogy jobban megismerjék a körülöttünk lévő természet kincseit. 

 

Időtartam: 2018. július 08 - július 14. (7 nap, 6 éjszaka) 

Érkezés: 2018. július 08., vasárnap délután: 16,00-tól  

Távozás: 2018. július 14., szombat reggel: 10,00-tól 

 

Ajánljuk: 11 - 14 éves korosztály számára! 

Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. 

 

Amit biztosítunk: 

- egész napos változatos és sokszínű programok (+ ahol ez szükséges, vizsgálati eszközök) 

- napi 3x-i főétkezés (reggeli, ebéd, vacsora) + friss gyümölcs, 

- szállás 4 ágyas szobákban (ágyneművel), kétszobánként közös vizesblokk 

 

Ár: 40.000 Ft/fő  

Fizetés a táborvezetőnél a beérkezés napján, a helyszínen. 

  

A programok helyszíneit kerékpárral közelítjük meg. Mivel csak korlátozott számban tudunk 

megfelelő méretű kerékpárt biztosítani, lehetőség szerint hozzátok magatokkal saját 

bicikliteket. 

 

Várható programok, a teljesség igénye nélkül: 

·    madarászat 

·    hajnali madárgyűrűzés 

·    régi magyar háziállatfajtáink – Lászlómajor, Bemutató majroság – pásztorélet 

·    gyógynövényismeret 

·    rovarászat – nappali és éjszakai lepkészés 

·    kenuzás a Fertő nádasban 

·    vizsgálódás mikroszkópokkal - makogerinctelenek a mocsárból, bagolyköpetvizsgálat 

·    csillagles 

·    denevérek éjszakája - denevérdetektoros hallgatózás 

·    éjszakai „túra” 

·    kézműveskedés 

·    meglepetésprogramok 

... játék-játék-játék és amit még a pillanat ajándékoz nekünk 

 

 



Amit érdemes magaddal hoznod: 

·         határozó könyvek 

·         kerékpár, bukósisak (tudunk adni nemzeti parkosat is) 

·         távcső, fényképezőgép 

·         jegyzetfüzet, rajzeszköz 

·         diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás 

·         szülői egészségügyi nyilatkozat kitöltve, aláírva 

·         költőpénz 

·         mobiltelefon 

·         állandóan szedett gyógyszerek 

·         tisztálkodási felszerelés, megfelelő ruhanemű 

·         kalap, sapka, védelem a nap ellen!! 

és a jókedvedet!!!! 

 

 

!!! Ne hozz magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket, magnót, rádiót, 

háziállatot, egészségtelen élelmiszert !!!  

 

 

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály 

Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) 

Tel: 99 / 537 520, Fax: 99 / 537 521 

E-mail: oktatas@fhnp.kvvm.hu 

 

 

 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk! 

https://www.ferto-hansag.hu/upload/kcfinder/files/Sz%C3%BCl%C5%91i_nyilatkozat_FHNPI_2016%281%29.doc
mailto:oktatas@fhnp.kvvm.hu

