
        NAPKÖZIS TÁBOR – tábori leírás (2022) 

7-14 éves korosztály számára  
 (hétfő - péntek, minden nap 8.00 - 16.00) 

 

Tábor helyszíne: Csapody István Természetiskola, 9434 Fertőújlak, Petőfi S. u. 23/A. 

Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. 

 

 

Amit biztosítunk:  

Programok, napi 1x-i meleg étkezés (ebéd) + frissítő (víz) + gyümölcsök 

Az adott programok igénye szerint: felszerelések, vizsgálati eszközök, alapanyagok, szállítás  

 

Tábor díja: 6000 fő/nap (5 nap, hétfő - péntek, naponta 8.00 - 16.00)  

Fizetés a táborvezetőnél a helyszínen. Számlaigényét kérjük, hogy időben jelezze a 

táborvezetőnél. 

 

Várható programok (a programváltoztatás jogát fenntartjuk!): 

7-10 éves korosztály: 

 

· élménynapló készítése 

· mikroszkópozás saját készítésű metszetekkel 

· nyomismeret, magok gyűjtése 

· barátunk a térkép és az iránytű 

· minden összefügg mindennel, TÁPLÁLÉKLÁNC 

· kertek lakói (rovarhotel készítés) 

· régi játékok, hangszerek készítése 

· gyalogos túra a tanösvényen (fotózás, az ott élő fajok meghatározása) 

· „buszos nap”: kenutúra, vagy hansági túra (Hany Istók tanösvény) 

 

11-14 éves korosztály: 

 

· természetismereti programok, túrák (érintett témák, pl.: élőhelyek-életközösségek 

kapcsolata, élőhely kezelés / védelem, madármegfigyelés, növényi stratégiák, 

talajélet, alkalmazkodás) 

· rovarlesen (tudtad? – a pollinátorok rejtett világa) 

· laborórák - élővizek mikroszkópos vizsgálata (láthatóvá tesszük a láthatatlant!) 

· egy kis földtörténeti időutazás 

· vízitúra a Fertőn  

· alkotós pillanatok… és játék! 



Figyelem! 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.  

 

 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  

· személyi – és 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 sajnos még mindig óvatosságra int bennünket. DE! 

Az elmúlt évek azonban megmutatták, hogy ez nekünk nem jelent problémát, vagy kihívást, 

mert minden gyerkőc és szülő együttműködő volt. Köszönjük szépen és így szeretnénk majd 

tovább folytatni a közös együtt-táborozást ezen a nyáron is. 

 

Ne hozz magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket, egészségtelen élelmiszert!  

 

Bővebb információ a táborszervezőktől, az alábbi elérhetőségeken kérhető:  

 

Kuslics Zsuzsi (06 30/560-5902) – 7-10 éves korosztály 

Goda István (06 30/620-1632) – 10-14 éves korosztály 

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! 
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