NAPKÖZIS TÁBOR - 2021
(hétfő - péntek, minden nap 8.00 - 16.00)

Ajánljuk: 8-11 éves korosztály számára.
Tábor helyszíne: Csapody István Természetiskola, 9434 Fertőújlak, Petőfi S. u. 23/a
Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet.

Amit biztosítunk és áraink:
Programok, napi 1x-i meleg étkezés (ebéd) + frissítő (víz) + gyümölcs
Ára: 5000 fő/nap (5 nap, hétfő - péntek, naponta 8,00 - 16.00)
Fizetés a táborvezetőnél a helyszínen.
Tervezett programjaink egyes helyszíneit kerékpárral közelítjük meg, ezért fontos, hogy
biztosan tudj vele közlekedni, esetenként kicsit hosszabb távon is (10-15 km).
Mivel csak korlátozott számban tudunk gyermek kerékpárt biztosítani, aki 24-es méret
alattival közlekedik, ő lehetőség szerint hozza magával saját biciklijét.
Várható programok, a teljesség igénye nélkül:
· madarászat
· szolár hajózás a Fertőn
· természetismereti túrák gyalogosan, kerékpárral, vagy a nemzeti park kisbuszaival
· játékos növényismeret
· rovarászat – nappali lepkészés
· vizsgálódás mikroszkópokkal
· kézműveskedés
· és sok-sok játék!
Amit érdemes magaddal hoznod:
· kisebb hátizsák (ami kerékpározás közben is magaddal tudsz a vinni),
· vizes kulacs
· kerékpár, bukósisak ( szükség estén mi is tudunk kölcsönadni)
· jegyzetfüzet, rajzeszköz
· diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás
· szülői egészségügyi – és adatkezelési nyilatkozat kitöltve, aláírva
(ezek a nyomtatványok honlapunkról, a nyári táborainkat ismertető oldalon tölthetők le)
· rendszeresen szedett gyógyszerek

· szúnyog és kullancsriasztó, napvédő krém
· kényelmes ruhanemű, lábbeli, kalap, sapka, napszemüveg,
A járványügyi veszélyhelyzet miatt elővigyázatosabbak és rendszeretőbbek leszünk. Ez a
személyi higiénia fokozott betartása (pl.: nincs kézfogás, ill. a gyakoribb kézmosások) mellett
azt is jelenti, hogy a személyes tárgyaitok közül azokat, amelyekre éppen nincs szükségünk a
napi program során külön, névre szóló tároló dobozba rakjuk. Így a tábor ideje alatt nem
keveredik össze máséval és nem is kell nap, mint nap hazavinnetek. 
De erről bővebben az első nap úgyis beszélgetünk majd.
Ne hozz magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket, egészségtelen élelmiszert!

Bővebb információ a táborszervezőktől, az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Goda István (06 30/620-1632)
Kuslics Zsuzsi (06 30/560-5902)
Mészáros Krisztina (06 30/382-8745)

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály
Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) Tel: 99 / 537 520
E-mail: info@fhnp.hu

Sok szeretettel várunk, visszavárunk!


