Kalandra fel!
Magyar örökség tábor a pásztorok földjén...
2019. július 29-augusztus 2.
A táborba való jelentkezéshez töltse ki ITT az űrlapot >>>
Olyan gyermekek jelentkezését várjuk egyhetes táborunkba, akik készen állnak egy kis kalandozásra,
élmények gyűjtésére, a természet felfedezésére. A hét folyamán megtekintjük a Hortobágyi
Vadasparkot,

a

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, maximum létszám 40 fő (34 + 6 fő pótággyal).
A tábor díja:

39.000 Ft/gyermek
testvérkedvezmény: -2.000 Ft

A tábor költségei tartalmazzák a szállás, az étkezés, a program díját, a foglalkozások díját, 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.)
Szállás:
Fecskeház

erdei

iskola,

Hortobágy-Máta

(http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-

neveles/oldal/a-fecskehazrol)
Jelentkezési határidő vége: 2019. július 9. (befizetéssel együtt)
Jelentkezés: 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 tervezett programja:
HÉTFŐ:
8.00-10.00

Megérkezés a Fecskeház Erdei Iskolába, a szobák elfoglalása

10.00-10.30

Tábornyitás: ismerkedés egymással, a helyszínnel

10.30-12.30

Faluséta:

Hortobágy

néprajzi

kiállításainak

(Pásztormúzeum,

Körszín,

Hortobágyi csárda kiállítás), a Látogatóközpont természetrajzi és Darvak
világa kiállításának, valamint egy Hortobágyról szóló 3D-s természetfilm
megtekintése
12.30-13.30

Ebéd

13.30-16.00

Kézműves

foglalkozások

és

népi

játékok

a

Kézművesudvarban

–

csoportokban, és csónakázás a Hortobágy folyón
16.00-17.00

Séta vissza az Erdei Iskolába

17.00-18.00

Kötetlen játék

18.00-19.00

Vacsora

20.00-21.00

A délelőtt látottak összegzése, előadás formájában

KEDD:
7.30
8.00-8.30
9.00-12.00

Ébresztő
Reggeli
Kirándulás Halastóra (kisvonatozás, madárgyűrűzési bemutató)

12.00-13.00

Ebéd, rövid szieszta

13.00-16.00
16.00-18.00

Kézműves foglalkozások, játékok
Kötetlen játék

18.00-19.00

Vacsora

20.00-22.00

Csillagászati előadás, távcsöves bemutató

SZERDA:
7.30
8.00-9.00
10.00-12.00
12.30-14.00
14.00-18.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00

Ébresztő
Reggeli
Kirándulás Mátára – pusztakocsikázás – őshonos állatok megismerése
Ebéd a Fecskeházban, szieszta
Kézműves foglalkozások, játékok
Kötetlen játék
Vacsora
Hajdúsági népdalok tanítása citera kísérettel. Érdeklődés esetén a citera
kipróbálása. Táncház, ismerkedés a hajdúsági táncokkal

CSÜTÖRTÖK:
7.30
8.00-9.00
9.00-12.00
12.00-13.00
13.00-17.00
18.00-19.00

Ébresztő
Reggeli
Kirándulás Malomházára szafaribusszal, a Hortobágyi Vadaspark
élővilágának megismerése
Ebéd Malomházán
Szafaribusszal a terület bejárása, a vadlovak, vadszamarak és a Heckmarhák megtekintése a természetes élőhelyükön
Közös szalonnasütés

kis

PÉNTEK:
7.30
8.00-9.00
9.00-12.00
12.00-13.00
13.00

Ébresztő
Reggeli
Bekapcsolódás a vadaspark munkájába (etetés, itatás, fajok szokásainak
megfigyelése, a látottak feldolgozása)
Ebéd
Táborzárás

A program az időjárás függvényében változhat!

