
 

NAPKÖZIS TÁBOR – A DÉL-HANSÁGBAN 
 2022. augusztus 8-12. 

 (hétfő - péntek, minden nap 8.00 - 16.00) 

 

 

Ajánljuk: 8 éves kortól 12 éves korig 

 

Tábor helyszíne:  

Hanság Élővilága kiállítás épülete, 9339 Öntésmajor, Rákóczi F. u. 1. 

 

(Igény esetén Fertőd és környékéről nemzeti park járművel szállítjuk a gyerekeket 

Öntésmajorba. Ez esetben a találkozási pont Fertőd, Lipóti Pékség 8:00.) 

 

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: 6.000 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 (max. 6 km).  

A táborba saját biciklit kell hozni, amelyeket a tábor ideje alatt használhatsz. Ha nem azzal 

közlekedsz a lakóhelyed és a táborhely között, akkor a biciklit a táborhelyen lehet hagyni, az 

őrzéséről gondoskodunk.  

 

Várható programok, a teljesség igénye nélkül: 

· madarászat  

· természetismereti túrák gyalogosan, kerékpárral 

· játékos növényismeret 

· rovarászat – nappali lepkészés 

· vizsgálódás mikroszkópokkal  

· Hanság természeti értékeinek megismerése, Hany Istók legendája 

· kézműveskedés 

· és sok-sok játék! 

 

 Amit érdemes magaddal hoznod: 

· kisebb hátizsák (ami kerékpározás közben is magaddal tudsz a vinni),  



· vizes kulacs 

· kerékpár, bukósisak 

· 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 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 táborszervezőtől, az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

 

Farkas Cintia (06 30/357-3897) 

E-mail: farkas.cintia@fhnp.hu 

 

 

Sok szeretettel várunk! 
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