„Nemzeti Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projekt keretében az iskolák számára szervezett
pályázat szabályzata
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I. fejezet
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.§
A jelen szabályzat meghatározza a „Nemzeti Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projekt,
valamint a projekt keretében hirdetett pályázat végrehajtásának szabályait.
A projekt szervezője a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, székhelye 00-814 Varsó, ul.
Miedziana 3a, a továbbiakban Szervező.
A projekt és pályázati tevékenység a Wolinski Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság együttműködésében és partnerségében kerül elvégzésre.
A pályázat lebonyolításának ütemterve a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.
2.§
Az oktatási projekt a Hortobágyi Nemzeti Parkban fekvő, azzal szomszédos, vagy ahhoz közeli,
legfeljebb 35 ezer lakosú településeken működő iskolák 13-15 éves fiataljainak szól. A projekt
kivitelezésére lehetőséget kapó iskolák listája a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi.
Az oktatási projektben korlátlan számú tanuló vehet részt. A projekt feladatok ellátása érdekében
a tanulók 3 fős csapatokat hoznak létre. A projekt csapatok különböző korú és különböző
osztályokba járó tanulókból is állhatnak.
A tanulók projekt tevékenységét a felkészítő tanár felügyeli. A felkészítő tanár feladatai közé
tartozik többek között:
a. szakmai támogatás, a munka megszervezése és a feladatok kiosztása a tanulók/csoportok
számára, valamint segítség nyújtása, a pályázat valamennyi fordulójában,
b. a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos nyilatkozatok/engedélyek összegyűjtése,
c. az egyes projekt feladatok elvégzéséről szóló Jelentések értékelésre való megküldése,
d. aktív részvétel a látogatás előkészítésében,
e. részvétel a tanulmányi-oktatási kirándulásokon a hazai és a partner nemzeti parkban,
amennyiben az iskola valamelyik csapata bekerül a nyertesek közé,
A csapatok és a tanárok benevezése az iskola feladatkörébe tartozik.
Nagyobb számú, a projektben részt venni kívánó csapat esetén az iskola benevezhet több mint
egy tanárt, azzal, hogy egy tanuló csoportnak csak egy tanár viselje a gondját.

II. fejezet
A PROJEKT CÉLJA
3.§
1. A helyi társadalom hozzáállása kulcsfontosságú a védett területek működése érdekében. A park
működésének, a lakosság részéről történő elfogadása segíti azok védelmi céljainak megfelelő
teljesítését. Szükséges megismerni a természetvédelem szervezeti felépítését, egyes
Igazgatóságok működését. Amennyiben ez elmarad, és a környezetben élők nem tudják, hogy mi
miért történik, az sajnos könnyen közömbösségbe torkollik, hátráltatva ezzel a park
tevékenységét, esetenként akár ellenségeskedést is kiváltva a helyi társadalomban.
2. A projekt célja a természettudományos tudás fejlesztése és a nemzeti parkok körüli területeken
élő fiatalok széleskörű bevonása a nemzeti parkért végzett tevékenységbe, melynek célja a
nemzeti park szerepének és feladatának pozitív megítélése a helyi társadalomban.

3. A projekt céljai három verseny fordulóban kerülnek végrehajtásra:
I. forduló: a saját Nemzeti Parkkal kapcsolatos és a partner Nemzeti Parkkal kapcsolatos tudás
elmélyítése (megfelelően a: Wolinski Nemzeti Park és Hortobágyi Nemzeti Park). A
tudás felmérés 30 kérdésből áll (20 kérdés a saját nemzeti parkról és 10 kérdés a
partner nemzeti parkról totó jelleggel) és az iskola területén kerül lebonyolításra,
II. forduló: 4 elméleti-gyakorlati feladat elvégzése,
III. forduló: a helyi közösségnek címzett projekt feladat elkészítése.
4. A Szervező, a partnerekkel történő együttműködésben elkészíti a 3. bekezdésben említett
oktatási projekt keretében a pályázat egyes fordulóiban végrehajtandó feladatok részletes
leírását, az ütemterv szerint, azzal:
a) I. forduló – a tudás teszt papír formában kerül eljuttatásra az iskolákba, a Szervező által
előkészített íveken, melyeket az iskola legkésőbb az ütemtervből eredő határidőben
lefolytatott teszt utáni napon visszaküldi a Szervezőnek.
b) A II. és a III. fordulóban a feladatok elektronikus úton kerülnek elküldésre az iskolákba.
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III. fejezet
A PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
4.§
A PROJEKTBEN történő részvétel feltétele a pályázati jelentkezés elküldése 2019. október 28-i
határidővel.
A jelentkezés tartalmazza:
a) a projektben résztvevő háromszemélyes csapatok adatait,
b) a felkészítő tanárok és a tanulók neveit,
c) a szabályzat követelményeinek megismerésével kapcsolatos nyilatkozatot, valamint a
projektből eredő valamennyi tevékenység elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást (4. és
5. számú melléklet).
A pályázati jelentkezési űrlap a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.
Egy iskola korlátlan mennyiségű csapatot nevezhet be.
A jelentkezés feltétele az összes megkövetelt melléklet csatolása.
A pályázat ideje alatt a benevezett csapat összetétele nem változhat (Egyéni/Egyedi esetekben a
szervező engedélyezheti a csapat összetételének kiegészítését/változtatását, külön írásban
benyújtott kérelem alapján).
Egy tanuló csak egy csapat tagja lehet.
A pályázat munkanyelve magyar (minden kérdésfelvetés és válasz), de a Wolinski Nemzeti
Parkkal kapcsolatos információk (felkészüléshez szükséges munkaanyagok) angol nyelven lesznek
elérhetők (az 1. fordulóban 10 totó jellegű kérdéshez), valamint a nyertes csapatok
jutalomútjának munkanyelve angol. Mindkét táborban magyar-lengyel tolmács segíti a
kommunikációt.

IV. fejezet
PÁLYÁZATOK, PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG, DÍJAK
5.§
1. A projekt promótálása és a diákok pályázaton való részvételének növelése érdekében eldöntésre
került, hogy az összes tevékenység meghatározott kritériumok alapján kerül értékelésre.
2. Az egyes fordulók értékelési kritériumai a pályázati feladatokkal együtt kerülnek megadásra. A
teljes pontszám a következő módon áll össze:
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 I. forduló – a pontok 20%-a
 II. forduló – a pontok 40%-a
 III. forduló – a pontok 40%-a.
A II. és III. fordulóba az egyes iskolákból maximum 2 csapat kerülhet be.
A II. és III. fordulóban a határidőn túl beküldött munkák az adott fordulóban nulla pontot kapnak.
A pályázat megfelelő lebonyolítását a 3-5 főből álló pályázati bizottság felügyeli, melyet a
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója nevez ki.
Az előző években beadott pályamunkákat nem lehet még egyszer benyújtani.
Az előző évek nyertesei nem indulhatnak a későbbiekben.
A Pályázati Bizottság döntései kötelező érvényűek, végső jellegűek és azokkal szemben
fellebbezésnek nincs helye.
A le nem szabályozott kérdésekben a szervező dönt.
6.§
A pályázat fődíja egy 7 napos tanulmányi-oktatási kirándulás a partner nemzeti parkban, valamint
egy 7 napos tartózkodás a saját nemzeti parkban, a legtöbb pontot szerző három csapat számára
(a nevelőkkel együtt).
A legtöbb pontot megszerző hat iskola pénzügyi támogatást kap 1500pln összegben, a környezet
neveléssel kapcsolatos iskolai didaktikai eszközök fejlesztésére.
A II. és III. fordulóba bejutó tanulók és tanáraik meghívót kapnak a jutalomnapra, mely az adott
nemzeti park területén valósul meg.
A fődíj keretében a Szervező biztosítja:
a. a helyszínre érkezés költségeit
b. a szállást és az étkezést
c. a helyi közlekedést
d. a nemzeti parkok környezeti nevelői által realizált oktatási programot.
Az utazás résztvevői kötelesek személyazonosító okirattal, valamint a külföldi utazás
időtartamára biztosítással rendelkezni.
A pályázati bizottság fenntartja magának a jogot további kitüntetések odaítélésére egy-egy
különleges projekt megvalósításáért.
A pályázat díjai semmiféle pénzbeli ekvivalensre nem cserélhető.

V. fejezet
SZERZŐI JOGOK ÉS A SZERZŐK ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE
7.§
1. A díjazott vagy kitüntetett projektek szerzői engedélyezik a munkák Szerző és partnerei általi
többszöri, díjmentes, időben és területileg nem korlátozott felhasználását a Szervező és partnerei
általános tevékenységéhez kapcsolódó információs és promóciós tevékenység során, a következő
felhasználási területeken:
a) a munkák rögzítése és sokszorozása digitális és számítógépes technikák alkalmazásával,
b) a művek kivetítése, lejátszása és terjesztése közreadással oly módon, hogy mindenki számára
hozzáférhető legyen az általuk kiválasztott helyen és időben.
2. A szerzők vállalják, hogy nem gyakorolják a szerzői jogokat, lemondanak a művek első
közzétételével kapcsolatos döntésről és a művek kihasználásának felügyeletével kapcsolatos
döntésről.

3. A Szervező haladéktalanul tájékoztatja azokat a szerzőket, akiknek a munkái/projektjei
közzétételre kerültek és harmadik személyek esetleges követeléseket támasztanak a
munkával/projekttel, vagy azok részével szemben.
VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§
1. A projekt résztvevői engedélyezik személyes adataiknak (vezeték és utónév) közzétételét a
Szervező weboldalán: www.efrwp.pl, valamint a partnerek webhelyein: www.wolinpn.pl és
http://www.hnp.hu/hu.
2. A projekthez való csatlakozással a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatot.
3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a partnerekkel történő egyeztetéssel módosítsa a
jelen szabályzatot. Az új Szabályzat az www.efrwp.pl weboldalon történő megjelentetéstől
érvényes és kötelező érvényű az együttműködő nemzeti parkok számára.
4. A Szabályzat a közzététel napján lép életbe.
5. A projekttel és a pályázatokkal kapcsolatos kérdéseket küldje az alábbi e-mail címre:
bikkidora@hnp.hu

Mellékletek:
1.sz. – a pályázat lebonyolításának ütemterve
2.sz. – a pályázatba bevonható települések
3.sz. – jelentkezési nyomtatvány minta
4.sz. – nyilatkozat a szabályzattal történő megismerkedésről és a felkészítő tanár engedélye a
személyes adatainak feldolgozására
5.sz. – a szülő engedélye a gyermeke személyes adatainak feldolgozására
6. sz – linkek a Wolinski Nemzeti Park oldalához (angol nyelvű, felkészülést segíti, ebből fog kikerülni
a 10 totókérdéshez a válasz)

1. sz. melléklet
A PÁLYÁZAT ÜTEMTERVE
Jelentkezési határidő: 2019. október 28.
I. forduló megírása az intézményekben: 2019. november 18.
I. forduló postára adási határideje: 2019. november 19.
I. forduló eredményhirdetése: 2019. november 29.
II. forduló kiküldése: 2019. november 29.
II. forduló beküldése: 2020. február 28.
III. forduló kiküldése: 2020. február 28.
III. forduló beküldése: 2020. április 27.
Eredményhirdetés (jutalomnappal egybekötött): 2020. május 15.
Táborok tervezett időpontja: HNP – 2020. június 29-július 5., WNP – 2020. augusztus 17-23.

2. sz. melléklet
TELEPÜLÉS LISTA
A pályázatban résztvevő települések
Ároktő
Balmazújváros
Berekfürdő
Egyek
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúszoboszló
Hortobágy
Karcag
Kunmadaras
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagyiván
Négyes
Polgár
Poroszló
Püspökladány
Sarud
Tiszabábolna
Tiszacsege
Tiszaderzs
Tiszadorogma
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszakeszi
Tiszaörs
Tiszaszőlős
Tiszatarján
Tiszavalk
Újlőrincfalva
Újszentmargita
Hortobágyi Nemzeti Parkkal határos települések listája
Tervezett védőzóna települései
Javasolt települések a Nemzeti Park környékéről (melyek szintén részt vehetnek a
versenyfelhívásban:
Kaba
Ebes

3. sz. melléklet
JELENTKEZÉSI LAP

A Természetvédelem Határtalan
- a Nemzeti Parkok Barátai Klub Legyél Te is a Nemzeti Parkok Barátai Klub tagja!
A Balti-tenger lengyel partvidékétől a magyar pusztáig nemzetközi pályázat
regisztrációs lapja
A pályázat meghirdetői: Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej (Lengyel Falu Európai
Fejlesztési Alap), Wolinski Park Narodowy (Wolinski Nemzeti Park), Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
Küldő intézmény neve, címe: ……………………………….…….……………………………………..….……………
…………………………………………………………………………….……….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………
Csapat neve: …………………………………..…………………………………..……………..……………………………..
Felkészítő tanár neve: ………………………………..………………………………..…………………………………….
Felkészítő tanár elérhetősége (tel/mobil): ……………..............………………………………….…………..
Felkészítő tanár e-mail címe: ...……………..…………...............………@........................................
Csapat e-mail címe (nem szükséges): ...………………………..….………@.......................................
A Nemzeti Parkok Barátai Klub tagjainak adatai (3 fő):
Név
Születési dátum
(év/hónap/nap)

Osztály
(pl. 8/A)

1.
2.
3.
A pályázaton indulók tudomásul veszik, hogy a 3 fordulós versenyben győztes, legjobb
nemzeti 3 csapat és kísérője 2019 nyarán részt vesznek egy 7 napos tanulmányi-oktatási
kirándulás a partner nemzeti parkban, valamint egy 7 napos kiránduláson a saját nemzeti parkban is.
A pályázaton való részvételhez elengedhetetlen az angol nyelv alapszintű ismerete. A
tanulmányút során használt munkanyelv az angol. Magyar-lengyel tolmács jelenléte
mindkét táborban biztosított.
A regisztrációs lapokat kitöltve, aláírva a következő e-mail címre kérjük pdf-formátumban
beküldeni: oktatas@hnp.hu
A regisztrációs lapok beküldésének határideje: 2019. október 28.
Információ: A versennyel kapcsolatos kérdéseket a bikkidora@hnp.hu címre e-mail-ben
lehet feltenni, vagy a 30/565-7960-as telefonszámot lehet keresni.

4. sz. melléklet
PEDAGÓGUS ÉS AZ ISKOLA NYILATKOZATA
A SZABÁLYZAT ELOLVASÁSÁRÓL, A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
ÉS A SZERZŐI JOGOK ÁTADÁSÁRÓL
A Lengyel Falufejlesztési Alap Európai Alapítvány által a Wolinski Nemzeti Parkkal és a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósággal közösen szervezett „A Balti-tenger lengyel partvidékétől a magyar pusztáig” című pályázatra
jelentkezéssel kapcsolatban én, alulírott kijelentem, hogy:
Megismerkedtem a Pályázat Szabályzatával és elfogadom annak feltételeit;

……………………………………………
A felkészítő tanár aláírása

……………………………………………
Az iskolaigazgató aláírása

A Pályázat szervezőinek ingyenes, korlátlan időre és korlátlan területre licencet adok a munkák feltöltésére a Lengyel
Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, Wolinski Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság weboldalára,
valamint a szerzői és kapcsolódó jogokról szóló törvényben meghatározott egyéb kihasználási módokra, valamint a
vonatkozó szerzői jogok gyakorlására. A projektmunka Pályázat szervezőjéhez történő benyújtásának pillanatával a
beküldött anyagok tulajdonjoga a Szervezőre száll át. A munka eredeti alkotás eredménye és harmadik személy jogait nem
sérti.

……………………………………………
A felkészítő tanár aláírása
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

……………………………………………
Az iskolaigazgató aláírása

Engedélyezem a Pályázat szervezőjének a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, Wolinski Nemzeti Park és a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett verseny jelentkezési lapján megadott személyes adataim
feldolgozását.
A személyes adatok adatkezelői együttesen, mint társ adatkezelők:
a) a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány – Counterpart Fund”, székhelye Varsó és címe: ul. Miedziana 3A,
00-814 Warszawa Cégbejegyzési szám 0000017557, NIP 118-01-31-708, Statisztikai sz. 002162847,
b) Wolinski Nemzeti Park, ul. Niepodległości 3a 72-500 Międzyzdroje
c) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Az adatok gyűjtésének célja a „Nemzeti Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projektben való részvétel, valamint a
Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, Wolinski Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
további promóciós tevékenysége. Az adatok feldolgozására a jogszabályok szerint, a GDPR 6. cikkelye, 1. bek. f) pontja
alapján kerül sor.
A személyes adataim megadása önkéntes, de elengedhetetlen a projektben való részvételhez. Az adatok
megadásának megtagadása esetén a részvétel nem lehetséges.
Tudomásul veszem, hogy jogomban áll a személyi adataimba betekinteni, azokat helyesbíteni, követelhetem azok
törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását, valamint ellenkezni azok feldolgozása ellen, a GDPR vagy egyéb
jogszabályból eredő korlátozások fenntartásával.
Tudomásul veszem, hogy jogom van panaszt emelni a GDPR szerinti felügyelő szervnél, ha véleményem szerint az
adatok feldolgozása sérti a GDPR jogszabályait.
Az általam megadott adatok kizárólagosan a jogszabályok alapján meghatalmazott intézményeknek, valamint az
adatkezelőkkel együttműködő alanyoknak kerülnek továbbításra.
Az olyan személyi adatok, mint: VEZETÉKNÉV, UTÓNÉV, TELEFON, E-MAIL, OSZTÁLY, ISKOLA, két éven keresztül
kerülnek feldolgozásra, a személyes adatok feldolgozásának engedélyezések éve utáni év elejétől számolva, míg a
gyermek ARCULATA formájú adatok öt éven keresztül kerülnek feldolgozásra, az engedélyezés éve utáni év elejétől
számolva, az Alapítvány promóciós tevékenysége és a „Nemzeti Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projekt céljából. A
Személyes Adatok Védelme Főfelügyelőjének elérhetősége: iod@efrwp.com.pl, www.naih.hu

……………………………………………
Kiállítás helye és kelte

……………………………………………
A felkészítő tanár aláírása

5. sz. melléklet
SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott
…………….................................................
(szülő)
nyilatkozom,
hogy
gyermekem
………………………………………….…………….. (gyermek neve) részvételét támogatom „A Balti-tenger lengyel
partvidékétől a magyar pusztáig” elnevezésű nemzetközi pályázaton. Aláírásommal igazolom, hogy a pályázati
felhívást megismertem, a csapat esetleges első három helyezésébe kerülése estén a gyermekemet elengedem
a kísérő pedagógussal és csapattársaival 2019 nyarán 2 x 1 hetes táborba a Wolinski és a Hortobágyi Nemzeti
Parkba.
A tábor költségét a Szervező álja, a szülő feladata a gyermek részére való utasbiztosítás megkötése.

……………………………………………
Kiállítás helye és kelte

……………………………………………
A szülő aláírása

1) Engedélyezem a Pályázat szervezőjének a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, Wolinski
Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett verseny jelentkezési lapján
megadott gyermekem személyes adatainak feldolgozását.
2) A személyes adatok adatkezelői együttesen, mint társ adatkezelők:
a. a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány – Counterpart Fund”, székhelye Varsó és
címe: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa Cégbejegyzési szám 0000017557, NIP 118-01-31708, Statisztikai sz. 002162847,
b. Woliński Nemzeti Park, ul. Niepodległości 3a 72-500 Międzyzdroje
c. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
3) Az adatok gyűjtésének célja a „Nemzeti Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projektben való részvétel,
valamint a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány, Wolinski Nemzeti Park és a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság további promóciós tevékenysége. Az adatok feldolgozására a jogszabályok
szerint, a GDPR 6. cikkelye, 1. bek. f) pontja alapján kerül sor.
4) A gyermek személyes adatainak megadása önkéntes, de elengedhetetlen a projektben való
részvételhez. Az adatok megadásának megtagadása esetén a részvétel nem lehetséges.
5) Tudomásul veszem, hogy jogomban áll a gyermek személyi adataiba betekinteni, azokat helyesbíteni,
követelhetem azok törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását, valamint ellenkezni azok
feldolgozása ellen, a GDPR vagy egyéb jogszabályból eredő korlátozások fenntartásával.
6) Tudomásul veszem, hogy jogom van panaszt emelni a GDPR szerinti felügyelő szervnél, ha
véleményem szerint az adatok feldolgozása sérti a GDPR jogszabályait.
7) Az általam megadott adatok kizárólagosan a jogszabályok alapján meghatalmazott intézményeknek,
valamint az adatkezelőkkel együttműködő alanyoknak kerülnek továbbításra.
8) Az olyan személyi adatok, mint: VEZETÉKNÉV, UTÓNÉV, TELEFON, E-MAIL, OSZTÁLY, ISKOLA, két éven
keresztül kerülnek feldolgozásra, a személyes adatok feldolgozásának engedélyezések éve utáni év
elejétől számolva, míg a gyermek ARCULATA formájú adatok öt éven keresztül kerülnek feldolgozásra,
az engedélyezés éve utáni év elejétől számolva, az Alapítvány promóciós tevékenysége és a „Nemzeti
Parkok Baráti Klubjai” című oktatási projekt céljából. A Személyes Adatok Védelme Főfelügyelőjének
elérhetősége: iod@efrwp.com.pl, www.naih.hu

……………………………………………
Kiállítás helye és kelte

……………………………………………
A szülő aláírása

6. sz. melléklet
Hasznos linkek az első fordulóhoz:
A feladatlap 30 magyar nyelven megfogalmazott feladatból áll, melynek megírására 45 perc áll
rendelkezésre. A 30 feladatból 10 feladat fog szólni a Wolinski Nemzeti Parkról (WNP). Leginkább
alapadatok, alapinformációk, TOTO formájában. A következő link segítségével lehet az angol nyelvű
anyaghoz hozzájutni:
https://drive.google.com/file/d/1Bdgcfg_z4gpfY9iSknGAMKA25vSb1bc8/view?usp=sharing (letöltés
után jól olvasható), mely segíti a WNP-ból való felkészülést. A további 20 feladat a Hortobágyi
Nemzeti Park természeti és kultúrtörténeti értékeit foglalja magában. Mivel a jelentkező csapatok a
nemzeti park környezetében élő iskolások, ezért feltételezzük, hogy alapinformációk birtokában
vannak a Hortobágyot illetően. A felkészüléshez azért küldünk egy kivonatot, de bővebb információt
a http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/nemezti-park
és a http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/a-hortobagy-termeszeti-eskulturalis-ertekei oldalakon is lehet találni.

