
XVII. Szigetközi Természetvédő Tábor! 

www.szigetkoz.eu/termeszetved/taborok.htm 

 A Fertő-Hanság  Nemzeti Park Igazgatóság 2018-ban ismét természetvédő tábort szervez a 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet térségében.  

Tábor helye: Lipót, Gombócosi Őrház 

 Programjaink: 

     - távcsöves madarászat                     - rovarmegfigyelés- és határozás 

- növényhatározás                             - madárgyűrűzés 

- mikroszkópizálás                              - kerékpáros túra, kenuzás a 
Duna mellékágain 

 du: igény szerint szabad foglalkozás, melynek célja a Szigetközi kultúrtörténeti értékek 
megismerése. 

  

Turnusok időpontja: 

I. július 15. – július 21.-ig  

(10-15 éves ifjú természetbúvárokat várunk) 

 II. július 22. –  július 28.-ig 

( erre a hétre kizárólag 15 év feletti jelentkezőket várunk!) 

Az egyes turnusok 7 naposak, (6 éjszaka), tábornyitás vasárnap este, táborbontás 
szombaton reggel.  

 A tábor kerékpáros, ezért a résztvevők hozzanak magukkal kerékpárt. 

 Létszám: turnusonként: 20-25 fő 

 Elhelyezés: 2 x 10 ágyas szobákban, vagy saját sátorban a szobai férőhely hiánya 
esetén. 

 Részvételi díj:  Az árak 2017-es összeget tartalmazzák így ezek csak irányadóak, 
minimálisan változhatnak!  

Teljes ellátással:   31. 900 Ft/ fő 

Bejárással helyieknek: mely tartalmazza az ebédet, szervezési költséget, szakvezetési 
díjat, kenus programot, tábortüzes vacsorát és a szállítási költséget. 

http://fhnp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Oktat%C3%A1s/Szigetk%C3%B6zi%20T%C3%A1bor-2.pdf


Összesen:                 13. 900 Ft/fő 

Plusz költség: egyszeri 1500 Ft, melyet egy esetleges külön programra szedünk be a 
táborozóktól. (pl. belépő,buszköltség, stb….) 

A tábor ideje alatt kerékpár-kölcsönzési lehetőséget (600 Ft/fő/nap) biztosítunk. 

 

Jelentkezés írásban, e- mailben a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. 

Információ: Peimli Piroska: 06-30/ 377 5490 

A jelentkezés tartalmazza: a táborozó nevét, pontos címét, telefonját, és a kiválasztott 
turnust. 

LEVELEZÉSI CÍM: 

E mail: peimlipiroska@citromail.hu 

Jelentkezési határidő: 2018. július 02. 

  

Visszaigazolást a jelentkezési határidő letelte után küldünk, ill. hamarabb csak abban az 
esetben, ha betelik a létszám és a kiválasztott turnusban, már nem tudjuk fogadni a 
gyermeket.  

A szülői által aláírt nyilatkozatot, a gyermek egészségügyi alkalmasságáról, a táborba 
érkezéskor kérjük leadni. A nyilatkozat dátumának nem lehet egy hétnél hamarabbi, mint a 
tábori turnus melyben a táborozó részt vesz! 

 

Fizetés: a táborban, a helyszínen. A táborban való részvétel akadályoztatása esetén, a 
turnus nyitása előtt 2 nappal jelezzék azt, a fent említett mobil számon. Későbbi értesítést 
már csak 6.600 Ft (reggeli és vacsora) kifizetése után áll módunkban elfogadni! 

 

Közösségi szolgálat: A tavalyi évhez hasonlóan a táborozóknak 6x3 órát, összesen 18 órát 
tud igazolni. Igény esetén mielőbbi visszajelzést kérünk a fent megadott 
elérhetőségek egyikén, az Igazgatóságunkkal megkötendő, jogszabályban előírt 
befogadó nyilatkozat 2017/2018-es tanévben történő megkötése érdekében! 

  

 


