
Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon 

Állatgondozói tábor 

2019. július 1-5. 
 

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

Olyan gyerekek jelentkezését várjuk 5 napos, ottalvás nélküli – napközis – táborunkba a Hortobágyi 

Vadasparkba, akik szívesen megismerik a Hortobágy élővilágát, majd bekapcsolódnak a Vadasparkban élő 

állatok megfigyelésébe, gondozásába. 

A tábor minimális létszáma: 15 fő, maximális létszáma: 40 fő  

 

A táborban a gyerekek bármelyik településről részt vehetnek, de a csoportos utaztatást csak 

Debrecenből tudjuk megoldani. Egyénileg érkezők részére a találkozó 9.30-kor Hortobágyon, a HNP 

Látogatóközpontjánál. Innen a nemzeti park busza viszi a gyerekeket a tábor helyszíneire. 

 

Debreceniek esetében: 

Külön busz indul Debrecenből 8.30-kor (HNPI székház, Sumen u. 2.).  

Hortobágyról visszaindulás Debrecenbe: 15.45-kor, érkezés kb. 16.30-kor. 

Buszra kizárólag az előre történt egyeztetést követően, a részvételi díj megfizetésével lehet 

felszállni. A busz indítása létszámfüggő, minimum 25 fő esetén indul.  
 

A tábor díja: 

Debrecenből érkező gyermek (autóbusz esetén):  34.000 Ft 

Egyénileg érkező gyermekek esetén:  29.000 Ft 

Testvérkedvezmény:      -2.000 Ft 
 

A tábor költségei tartalmazzák az útiköltséget (Debrecen viszonylatában), a program díját, 

belépőjegyeket, ebédet, uzsonnát, a felügyeletet, a napi mozgás útiköltségeit. 

 

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.) 

 

Jelentkezési határidő:  

2019. június 11. (befizetéssel együtt) 

 

Jelentkezés:  

Kati Sára (katisara@hnp.hu, 30/849-3747) 

 

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. 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/tabor-urlap
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/tabor-urlap
mailto:katisara@hnp.hu


A tábor tervezett programja: 

 
HÉTFŐ: 

   9.30 –  Megérkezés Hortobágyra, majd utazás a vadasparkba 

   9.30 – 10.30 Játékos ismerkedés egymással és a vadaspark lakóival 

 10.30 – 11.00 Tízórai (hozott szendvics) 

 11.00 – 13.00 Bekapcsolódás a Vadaspark munkájába (etetés, itatás, a fajok szokásainak  

  megfigyelése, a látottak feldolgozása 4 csoportban) 

 13.00 – 13.50 Ebéd 

 13.50 – 14.00 Utazás a vadasparkból Hortobágyra 

 14.00 – 15.40 Faluséta: Hortobágy néprajzi kiállításainak (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi 

csárda kiállítás), a Látogatóközpont természetrajzi és Darvak világa kiállításának, 

valamint egy 3D-s természetfilm megtekintése 

  

KEDD: 

   9.30 –  Megérkezés Hortobágyra, majd utazás Hortobágy-Halastóra 

 10.00 – 11.00 Madárgyűrűzési bemutató 

 11.00 – 11.30 Tízórai a kisvonatozás közben (hozott szendvics) 

 11.00 – 12.45 Kisvonatozás, madármegfigyelés a Kondás-tónál 

 12.45 – 13.00 Utazás Hortobágy-Halastóról a vadasparkba 

 13.00 – 14.00 Ebéd 

 14.00 – 15.30 Bekapcsolódás a Vadaspark munkájába (etetés, itatás, a fajok    

   szokásainak megfigyelése, a látottak feldolgozása 4 csoportban) 

 15.30 – 15.40 Utazás a vadasparkból Hortobágyra 

  

SZERDA: 

     9.30 –  Megérkezés Hortobágyra, majd utazás a vadasparkba 

   9.30 – 10.00 Tízórai (hozott szendvics) 

 10.00 – 11.00 Motorcsónak túra 

 11.00 – 12.30 Bekapcsolódás a Vadaspark munkájába (etetés, itatás, a fajok    

   szokásainak megfigyelése, a látottak feldolgozása 4 csoportban) 

 12.30 – 13.00 Játékos vetélkedő 

 13.00 – 13.50 Ebéd 

 13.50 – 14.00 Utazás a vadasparkból Hortobágyra 

 14.00 – 15.40 Kézműves foglalkozások 

 

CSÜTÖRTÖK: 

   9.30 –  Megérkezés Hortobágyra, majd utazás Hortobágy-Mátára 

 10.00 – 11.40 Szekértúra (ismerkedés az őshonos állatokkal) 

 10.30 – 11.00 Tízórai (hozott szendvics) 

 11.40 – 12.00 Utazás a vadasparkba 

 12.00 – 13.30 Bekapcsolódás a Vadaspark munkájába (etetés, itatás, a fajok    

   szokásainak megfigyelése, a látottak feldolgozása 4 csoportban) 

 13.30 – 14.30 Ebéd 

 14.30 – 15.30 Játékos és ügyességi feladatok, népi játékok 

 15.30 – 15.40 Utazás a vadasparkból Hortobágyra 

  

PÉNTEK: 

    9.30 –  Megérkezés Hortobágyra, majd utazás a vadasparkba 

   9.30 – 10.30 Játékos vetélkedő a vadaspark lakóiról  

 10.30 – 11.00 Tízórai (hozott szendvics) 

 11.00 – 13.00 Bekapcsolódás a Vadaspark munkájába (etetés, itatás, a fajok    

   szokásainak megfigyelése, a látottak feldolgozása 4 csoportban) 

 13.00 – 14.00 Ebéd 

 14.00 – 15.30 Táborzárás, összegzés játékos feladatok formájában 

 15.30 – 15.40 Utazás a vadasparkból Hortobágyra 

  

A program az időjárás függvényében változhat! 


