1
Kedves Leendő Táborozónk!
Először is gratulálunk, hogy a „Tavaszlesen 2019” vetélkedősorozat kesznyéteni döntőjén csapatoddal elért
eredményetek alapján leendő táborozóink között üdvözölhetünk!
Az alábbiakban néhány hasznos információt írunk le a Táborral kapcsolatban.
A Tábor időpontja:
A Tábor helyszíne:

2019. augusztus 13. – augusztus 18.
Érkezés: aug. 13-án, 10 órakor
Távozás: aug. 18-án, 13:00-14:00 óra között
a Tiszatáj Közalapítványnak a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található
Szamárháti Látogatóközpontja – cím: Kesznyéten, külterület, Szamárháti-tanya
(honlapunkon találsz térképet is: http://tiszatajkozalapitvany.hu/latogatokp.html
Árvízi helyzetben az utak járhatóságáról a közútkezelőnél lehet érdeklődni:
46/819381)

Szállás:

a Szamárháti Látogatóközpontban
4 fős szobákban (lepedőt, valamint hálózsákot vagy ágyneműhuzatot feltétlenül
hozz magaddal!)
melegvizes zuhanyzási lehetőség és WC biztosított

Étkezés:

teljes ellátás, napi háromszori bőséges étkezés + kisebb finomságok tízórai- és
uzsonnaidőben (Kérjük, a jelentkezési lap beküldésekor feltétlenül jelezd, ha
valamilyen speciális szükségleted van az étkezéssel kapcsolatban, pl. ételallergia,
stb.!)

Oda- és hazautazás:

Egyénileg, mivel több településről érkeznek a résztvevők.
Legegyszerűbb, ha megkéred szüleidet, vagy egy autóval rendelkező ismerőst, hogy
hozzon el a Tábor helyszínére. Ha ügyes vagy, a csapattársaddal és a településeden
vagy a közelben lakó, a táborba szintén bejutott többi diákkal összebeszéltek, hogy
együtt utazzatok, így egyszerűen meg tudjátok oldani az oda- és hazautat, és még a
környezetet is kímélitek.

A programról:

Táborunkban a „Tavaszlesen” fordulóin szereplő témákban – mint természetismeret,
természetvédelem, régi hagyományos paraszti gazdálkodás, pásztorkodás, agrárkörnyezetgazdálkodás – érdekes gyakorlati ismeretekre tehetsz szert a terepi
foglalkozások keretében. A játékos tanulás mellett természetesen jut majd idő a
pihenésre, kikapcsolódásra is. Busszal is fogunk kirándulni egy alkalommal.

Az összes programon való részvételed költségét (belépőjegyek, stb.) a Tiszatáj Közalapítvány fedezi, hisz Te is
egyike vagy a „Tavaszlesen 2019” vetélkedősorozatunkon szereplők legjobbjainak.
A Táboron való részvétel feltételei:
Táborunkon a Tiszatáj Közalapítvány által rendezett „Tavaszlesen 2019” környezetismereti vetélkedősorozat
döntőjén legjobban szerepelt 8 csapat tagjai vehetnek részt.
Ha köztük vagy, nincs is más dolgod, mint kitölteni, egyik szülőddel aláíratni és postafordultával – de
legkésőbb 2019. július 4-i postára adással – visszaküldeni a mellékelt „Jelentkezési lapot” az alábbi
címre:
Tiszatáj Közalapítvány, 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14.
(a borítékra írd rá: „Tavaszlesen Tábor 2019”)
EZT MINDENKÉPP TEDD MEG, MERT MÁSKÜLÖNBEN NEM TUDUNK HELYET BIZTOSÍTANI
SZÁMODRA A TÁBORBAN!

Egy borítékban többen is küldhetitek a Jelentkezési lapot!
Ha valamilyen oknál fogva nem tudsz részt venni a táborban, kérjük, minél hamarabb jelezd ezt nekünk a
posta@tiszatajkozalapitvany.hu címen, vagy a 30/324 7797-es telefonszámon, köszönjük!
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És amiket feltétlenül hozz magaddal a Táborba:
diákigazolványod;
TAJ kártyád másolatát;
a táborozás megkezdése előtt 8 napon belül készült orvosi igazolást (ha az orvosod nem állít ki ilyet,
szülői igazolás is megfelelő) arról, hogy nincs fertőző betegséged és részt vehetsz a táborban,
valamint tájékozódni szeretnénk minden olyan, az egészségi állapotoddal kapcsolatos információról,
ami befolyásolhatja a programokon, szabadidős tevékenységeken való aktív részvételedet;
rendszeresen szedett gyógyszeredet, ha van;
lepedőt!, valamint hálózsákot vagy ágyneműhuzatot (paplanra és kis-/ nagypárnára);
törülközőt;
tisztálkodási szereket (fogkefe, fogkrém, tusfürdő stb.)
papucsot;
1 hétre elegendő fehérneműt;
pizsamát;
esőkabátot!;
vízálló, zárt cipőt, amiben hegyi terepen is kényelmesen tudsz akár hosszabban is túrázni;
egy hátizsákot, amiben magaddal tudod vinni a terepi foglalkozásokra, kirándulásokra a kiosztott
hidegélelmet, az innivalód, és az egyéb szükséges eszközöket;
kulacsot vagy műanyag flakont ivóvizet vinni benne a kirándulásokra!;
változékony időjáráshoz is alkalmazkodó, terepi tevékenységekhez alkalmas, kényelmes ruházatot;
pólókat, zoknikat;
melegítőt v. hosszúujjú-hosszúszárú szabadidőruhát, pulóvert;
naptejet/napolajat leégés ellen!;
szúnyog- és kullancsriasztót;
sapkát vagy kendőt a fejedre napszúrás ellen;
jegyzetfüzetet, írószerszámot;
zseblámpát;
esetleg fürdőruhát (nem biztos, hogy szükség lesz rá, a program még kialakítás alatt van)
Ezenkívül jó, ha tudsz hozni:
távcsövet, ha van;
fényképezőt, ha szeretnél fényképezni;
növény- és állathatározó könyveket;
hangszert, ha játszol valamilyen könnyen hordozható hangszeren, amit szívesen elhoznál.
A táborba semmiképpen se hozz:
elektromos készülékeket, hiszen érintésvédelmi okokból azok nem használhatók a szobákban;
magas sarkú cipőt;
ékszereket;
egyéb nagyobb értékű tárgyakat.
Felhívjuk mind a táborozó, mind a szülők figyelmét, hogy a tábor programjai közben a táborozóknak nem
engedjük a mobiltelefon használatát, mert ezzel zavarnák a közös munkát és a rendet. A legjobb, ha nem is
hoznak a gyerekek telefont, hiszen úgysem lesz rá szükség.
A gyerekek által a táborba hozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
Az érkezés, illetve a távozás fentiekben megadott időpontjaitól csak előzetes egyeztetéssel lehet eltérni.
Ha bármi egyéb technikai kérdésed lenne a táborral kapcsolatban, írj e-mailt vagy hívj minket:
Tel.: 30/324 7797
E-mail: posta@tiszatajkozalapitvany.hu

Találkozunk a Táborban!

a Szervezők

