
                       „Eleink nyomában” 

Időtartam: 2023. 08. 7-11. 

 

7-12 éves korosztály 

(hétfő - péntek, minden nap 8.00 - 16.00) 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Tábor helyszíne:  

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

 

Amit biztosítunk:  

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

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

szükség esetén, szállítás  

 

Táborok díja: 7000 fő/nap (5 nap, hétfő - péntek, naponta 8.00 - 16.00)  

Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. 

 

Fizetés módja:  

- készpénzben, a táborvezetőnél a helyszínen, vagy  

- SZÉP-kártyával.  

(Szép-kártyával történő fizetés esetén kérjük, hogy a befizetés időpontját a 

táborszervezőkkel egyeztetni szíveskedjenek. Köszönjük.) 

 

Táborvezetők: 

Goda István (06 30/620-1632) és Kuslics Zsuzsanna (06 30/560-5902) 

 

 

PROGRAMRÓL DIÓHÉJBAN  
 

- térképes tájékozódás a tanösvényen, (térkép, iránytű, napóra készítés és használat, 

rejtő-kereső játékok) 

- hagyományos növényhasználat, népi növényismeret, fűben-fában orvosság, festő-, 

szappan-, súroló, - illatosító stb. növények (festés festőnövénnyel) 

- a titokzatos rovarvilág, a rétek élőközössége, rejtőzködő állatok, 

- a vizek-vízpartok életközössége (parányi világok: mikroszkópos vizsgálatok) 



- halászélet, pásztorélet Bemutató, érdekességek (odú készítés) 

- egy kis földtörténeti időutazás 

- kenuzás a Fertő nádasában 

 

Közlekedés a héten: kerékpárokkal, gyalogosan, tömegközlekedéssel 

 

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, némi zsebpénz 

 

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

 

Bővebb információ a táborvezetőktől kérhető. 

 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály, Csapody István Természetiskola (Fertőújlak)  

Tel: 99 / 537 520, mo: +3630 166-0950 

E-mail: info@fhnp.hu 

 

 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk!    

 

 

mailto:info@fhnp.hu

