
Fehértói Madarász Utánpótlás Tábor  

2023. július 23. – július 29. (6 éjszaka) 

Helyszín: 

      Fehértói Madárvárta 

Érkezés: 2023. július 23. vasárnap délután: 15:00-tól 

Távozás: 2023. július 29. szombat: 12:00-ig 

Korhatár: 

10-16 év között 

Maximum 25 fő vehet részt a táborban! 

Amit biztosítunk: 

- egész napos változatos és sokszínű madarász programok  

- napi 3x-i főétkezés (reggeli, ebéd, vacsora)  

- sátorozási lehetőség (saját sátorról magának kell gondoskodni!) 

- vizesblokk a Madárvárta épületében 

Az ebéd elfogyasztása Fehértó település vendéglőjében történik, megközelítés biciklivel. 

Kerékpárok korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért kérjük, mindenki hozzon magával! 

Ár: 40 000 Ft/fő - fizetés a táborvezetőnél a beérkezés napján, a helyszínen. 

Tervezett programjainkból egy kis ízelítő: 

● madárgyűrűzés 

● távcsöves madármegfigyelés 

● séta a tó körül 

● madárodú-készítés 

● ismerkedés a madárfelmérési módszerekkel 

● éjszaka hangjai, éjszakai túra 

● bagolyköpet-vizsgálat, kisemlős-határozás 

● botanikai túrák 

● természetvédelmi előadások 

● tesztverseny 

● csapatjátékok 

Amit érdemes magaddal hoznod: 

● gumicsizma 

● zsebkés 

● zseblámpa 

● határozókönyvek 

● kerékpár 



● távcső 

● fényképezőgép 

● jegyzetfüzet, rajzeszköz 

● diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás 

● költőpénz 

● állandóan szedett gyógyszerek 

● védő- / riasztószerek a nap és a rovarok ellen 

● tisztálkodási felszerelés, minden időre megfelelő ruhanemű 

● sátor, hálózsák, pohár 

● szülői egészségügyi és adatkezelési nyilatkozat kitöltve, aláírva (ne legyen 4 

napnál régebbi dátum rajta!) 

Napi rutin: 

4:30 hálók széthúzása szervezők + idősebb, vállalkozó szellemű gyerekek  

5:45 ébresztő 

6:00 első háló ellenőrzés  

7:45 kor ellenőrzés reggeli előtt 

8:15-9:00 reggeli 

9-10-11-12 órakor összehúzás, időjárás függvényében: délelőtt madárgyűrűzés amíg lehet 

12:00 – 13:30 ebéd+boltozás biciklivel 

15 vagy 16 óráig pihenés  

15 vagy 16 órától szakmai program 

18:00 vacsora  

17 vagy 18 órától széthúzás 

20 órától tábortűz (opcionális) 

22:00 takarodó (legkésőbb) 

Arra kérünk, hogy NE hozzál magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket. Köszönjük. 

Fontos! A járványügyi veszélyhelyzet miatt elővigyázatosnak kell lennünk. 

Több olyan szabályt is hoztak, amelyeket bizony be kell tartanunk. 

De erről bővebben az első nap úgyis beszélgetünk majd. 

Bővebb információ a táborszervezőtől, az alábbi elérhetőségen kérhető: 

Bodor Ádám (06 30/248-7683) 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk! 


