
Családi Hagyományőrző tábor a Hortobágyon 

2021. június 28-július 2. 

 
A táborba való jelentkezéshez töltse ki ITT az űrlapot >>> 

Olyan családok (gyermekeket és felnőtteket külön-külön is fogadunk) jelentkezését várjuk táborunkba, 

akik szívesen fogyasztanak hagyományos étkeket, segítenek azok elkészítésében, kézműveskednek, 

kirándulnak, táncolnak, zenélnek és olykor csak egy nagyot pihennek. A hét folyamán megtekintjük a 

Hortobágyi Vadasparkot, kisvonattal körbenézünk Hortobágy-halastón, szekerezünk Máta pusztán, 

csillagászkodunk és sokat játszunk. 

A táborba hétfő reggel 10.00 óráig kell megérkezni és pénteken ebéd után 13.00 órakor végzünk. 

A tábor minimális létszáma: 15 fő, maximális létszáma: 40 fő (34 + 6 fő pótággyal) 

 

A tábor díja: 

gyermek:  39.000 Ft 

testvérkedvezmény: -2.000 Ft 

felnőtt: 39.000 Ft (+ IFA 400Ft/fő/éj) 

A tábor a 3 év alatti gyermek számára ingyenes. 3 év fölött a gyermekre a teljes ár 

vonatkozik. 

 

A tábor költségei tartalmazzák a szállás, étkezés (reggeli ebéd, uzsonna és vacsora), a foglalkozások, a 

program díját, a belépőjegyeket, a felügyeletet, a napi mozgás útiköltségeit. 

 

Szállás:  

Fecskeház erdei iskola, Hortobágy-Máta (http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-

neveles/oldal/a-fecskehazrol) 

 

Befizetés módja: 

A, átutalással  

Bankszámlaszám: 10034002-01743654 (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, MÁK) 

A közlemény rovatba írja be a gyermek nevét és a tábor nevét!  

B, a HNPI pénztárába történő befizetéssel (4024 Debrecen, Sumen u. 2., munkaidőben előre egyeztetve) 
 

Jelentkezési határidő vége: 2021. június 11. (befizetéssel együtt) 

 

Bővebb információ: bikkidora@hnp.hu, 30/565-7960 

 

A tábor lemondása: 

    - A tábort csak a minimális létszám elérése esetén valósítjuk meg. A minimális létszám elérése után 

értesítjük a szülőket a tábori díj befizetésének indításáról. 

    - Ha a jelentkező legkésőbb a tábor kezdete előtt 1 héttel írásban lemondja a táborozásban való 

részvételt, a befizetett díjat 4000 Ft-os regisztrációs díj levonásával fizetjük vissza, az eredeti számla 

alapján. Amennyiben a lemondás a tábor kezdete előtti 1 héten belül, vagy a tábor alatt történik, a 

befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

 

A tábor megtartása és lebonyolítása függ a mindenkori járványügyi helyzettől! 
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