Táborunk természetkutató szaktábor, ahol a
pihenésen kívül a természettel való harmonikus
együttélésre is nevelni kívánjuk
a táborlakókat.

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG!
Természetvédelmi Tábor
a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2019. 07. 08 - 13.(6-14 éves korig)

Hogyan jelentkezhetsz:




levélben , cím: 5510 Dévaványa, Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpont
telefonon: 06/66/483-083 vagy 06/30/445-2409
e-mailen: rehely@kmnp.hu



A jelentkezési határidő 2019. 07. 05.
A jelentkezés folyamatos
(A férőhelyek száma véges, ezért minél előbb jelentkezz !!!)

Részvételi díj: 29.000,-Ft
/ Május 31-ig való jelentkezés esetén csak 28.000,-Ft/

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
Dévaványa

Információ: 5510 Dévaványa - Réhely
Telefon: 06/66/483-083 vagy 06 / 30 / 445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu

A tábor helyszíne és típusa:
 Dévaványa és Kisújszállás között (Dévaványától 7 km-re jobbra,
tábla is jelzi)
 Elhelyezés: kőépületben, 2x3 és 4 személyes szobákban
/szobánként fürdőszoba, wc/
 Típusa: természetismereti, természetkutató tábor szakmai és
kötetlen programokkal
Költségek:
a részvételi díj: 29.000,- Ft/fő, mely tartalmazza a szállás,
étkezés, szakmai és szabadidős tevékenységek költségeit
Résztvevők:
 akik szeretik a természetet,
 aktívan részt szeretnének venni a térségben folyó természeti
kutatásokban, felmérésekben, munkálatokban.
 a turnusban a 6-14 éves korosztályt várjuk
Mit érdemes magaddal hoznod?
 fényképezőgép
 távcső
 jegyzetfüzet, rajzeszközök
 több váltás ruha ( meleg ruházat)
 esőkabát, gumicsizma, papucs, sportcipő
 diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás, orvosi igazolás a
táborhoz
 költőpénz
 állandóan szedett gyógyszerek
 kb. fél literes kulacs, vagy műa. üdítős üveg víznek

Ne hozz magaddal!:




nagy értékű tárgyakat, ékszereket
magnót, rádiót, mobiltelefont

Étkezés, ellátás:
 napi háromszori étkezés
ebéd, vacsora meleg étel (kiszállítás a közeli vendéglőből )
Utazás:
Mindenki egyénileg oldja meg az ide- és visszautazást!
 Érkezés:
2019. 07. 08. hétfő 10 óráig
 Hazautazás:
2019. 07. 13. szombat reggeli után / 9 óra /.

Napirend, szakmai munka:
 a napirend (ébresztő, étkezések, takarodó stb.) a szakmai
programoknak megfelelően alakul
 a résztvevők megismerkednek a környék jellemző állat-és
növényfajaival, tájképi és kultúrtörténeti értékeivel, a térség
hagyományaival
 délután a csoportvezetőkkel összegzik, értékelik a napi
megfigyeléseket, ezeket írás-rajz formájában rögzítik
 utolsó nap a tábor alatt szerzett ismereteikről játékos formában adnak
számot a résztvevők.

