Madárgyűrűző tábor Hortobágy-Halastón
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szervezésében
2020. augusztus 10-14., augusztus 24-28.
A táborba való jelentkezéshez töltse ki ITT az űrlapot >>>
Augusztus végén már sokan a szeptemberi iskolakezdésre készülnek. Ebben az időszakban, a természetben is
lázas készülődés zajlik. Az őszi madárvonulás kezdete éppen erre az időszakra esik, amikor nyári melegek után a
nádasok, bokrosok újra benépesülnek a rejtett életmódú madarakkal. A tábor egyik célja, az ilyen távcsővel
nehezen megfigyelhető madárfajok befogása és tudományos célú megjelölése. Az érdeklődők
megismerkedhetnek a madárgyűrűzés szakmai fogásaival, a Hortobágyon előforduló madárfajokkal és a
halastavak és a környező védett területek élővilágával. A tábort 10 éves kor feletti gyerekeknek ajánljuk.
Szállás: Az Öregtavi Vendégházban, Hortobágy-Halastón.
Utazás: egyénileg
Programok:
A reggeli és délelőtti program minden nap szakmai irányítás mellett önálló munka a Hortobágyi Vonuláskutató
Állomáson és annak közvetlen környezetében.
Délután a Hortobágyi Nemzeti Park területeinek látogatása kerékpárral és gyalogosan: Hortobágyi-halastavi
tanösvény. Igény szerint kerékpárt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tud biztosítani.
Esti program: vetített előadások, tábortűz, bátorság próba és mindenféle természetvédelemmel kapcsolatos
érdekesség.
A program az időjárás függvényében változhat!
A tábor díja:
gyermek:
felnőtt:

39.000 Ft, testvérkedvezmény: -2.000 Ft
39.000 Ft (+ IFA 400 Ft/felnőtt/éj)

A tábor költségei tartalmazzák a program díját, a szállás díját, napi 3 étkezést, belépőjegyeket, 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: Első tábor esetén: 2020. július 30., második tábor esetén: 2020. augusztus 5.
(befizetéssel együtt)
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.
Információ:
Pusztai Dorottya (HNPI): oktatas@hnp.hu, +36 30 631 3851

