Nyárkezdő napközis tábor
a Tettye Oktatási Központban
Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12
éves korú gyermekeket Pécsett, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában.
A TÁBOR IDŐPONTJA: 2018. június 25-29., minden nap 8-16 h-ig
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. június 11.
HELYSZÍNE: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Tettye Oktatási Központ
7625 Pécs, Tettye tér 8.
A RÉSZVÉTELI DÍJ: 18.000 Ft (étkezéssel együtt), mely a helyszínen, az első napon, érkezéskor
fizetendő.
A tábor maximális befogadóképessége 16 fő, így igyekezz, hogy le ne maradj!
Kérdés esetén kérjük, fordulj hozzánk bizalommal:
Pallos-Rózsa Anita, 30-377-3383, 72-517-223, rozsaa@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu azon belül a NYÁRKEZDŐ NAPKÖZIS TÁBOR link alatt

TUDNIVALÓK:
ÉTKEZÉS
A tábor során napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk, amelyet a szomszédos Tettye étteremben tudunk
elfogyasztani. Az egész napos abaligeti kirándulás alkalmával nem tudjuk igénybe venni az étterem
szolgáltatását ezért, kérünk, hogy hozz magaddal igényeidhez, ízlésedhez mérten megfelelő mennyiségű
hideg ebédet.

NE FELEDD!
A tábor első napjára hozd magaddal társadalombiztosítási kártyád fénymásolatát, valamint egy 4 napnál nem
régebbi, a szüleid által kiállított nyilatkozatot, mely igazolja, hogy nincs fertőző betegséged és
táborozhatsz. A nyilatkozat elkészítéséhez útmutatást a jelentkezési lapot követő oldalon találsz. A
legfontosabb mégis az, hogy a jókedvedet ne hagyd otthon!

FELSZERELÉS
A legfontosabb az időjárásnak megfelelő öltözet, mely alkalmas arra, hogy kirándulásokon, szabadtéri, illetve
kézműves foglalkozásokon vegyél részt. Eső esetére fontos hoznod vízhatlan kabátot vagy esőköpenyt,
esetleg esernyőt. Ha beborul és eltűnnek a Nap melengető sugarai, jó, ha van nálad pulóver, kardigán.
Ha valamilyen gyógyszert szedsz, amit napközben kell bevenned, asztmás vagy allergiás vagy, kérjük, hogy
ezt velünk is tudasd (jelentkezési lapon) és ne felejtsd mindennap magaddal hozni a szükséges
gyógyszereidet.
Legyen még nálad szúnyog- és kullancsriasztó a véres fenevadak ellen; egy kis hátizsák a túrázáshoz.
Végül legyen a csomagban egy könnyű, szellős sapka, ami megóv a napszúrástól.

REGULÁK
A két alapszabály a régi: a programokon való aktív részvétel, és nincsenek semminemű káros szenvedélyek.
Az általad, nem a táborvezetők hibájából okozott kárért Te, illetve a szüleid a felelősek.

Programtervünk:
Részletesen a programok (a programok esetleges változásainak, cserélésének
jogát fenntartjuk pl.: rossz idő)

1.nap (06.25.): érkezés 8.00 órára a Tettye Oktatási Központba
délelőtti program: Ismerkedés
ismerkedő, csapatépítő játékok, majd a Pintér-kert Arborétum
felfedezése
12.00-13.00: ebéd, pihenő
délutáni program: Mindennapi természetvédelem
a szemét útja, újrafelhasználás, szelektív hulladékgyűjtés és a
hulladéknak szánt anyagok felhasználási módjai
16.00: szülők érkezése, hazamenetel

2.nap (06.26.): érkezés 8.00 órára a Tettye Oktatási Központba
Egész napos program: Kirándulás Abaligetre
Buszindulás: 8.30 perckor
barlangi túra, Denevérmúzeum, kézműveskedés
16.00: visszaérkezés a Tettyére, szülők érkezése, hazamenetel

3.nap (06.27.): érkezés 8.00 órára a Tettye Oktatási Központba
délelőtti program: Barlangok világa
Játékos vetélkedő a barlangokkal és denevérekkel kapcsolatos
tudásból és a Mésztufa-barlang meglátogatása
12.00-13.00: ebéd, pihenő
délutáni program: Gyógyító füveink
gyógyhatású növényeink megismerése, szappankészítés gyógynövények
segítségével
16.00: szülők érkezése, hazamenetel

4. nap (06.28.): érkezés 8.00 órára a Tettye Oktatási Központba
délelőtti program: Tollas barátaink világa
madárgyűrűzési bemutató, leggyakoribb madaraink megismerése,
gyűrűzőnapló készítése
12.00-13.00: ebéd, pihenő
délutáni program: Kis tudós program
vízminőségvizsgálat, egyszerű biológiai kísérletek
16.00: szülők érkezése, hazamenetel

5.nap (06.29.): érkezés 8.00 órára a Tettye Oktatási Központba
délelőtti program: Öko-szöszmötölés
kézműveskedés a zöld szemlélet jegyében
12.00-13.00: ebéd, pihenő
délutáni program: : Emléktarisznya készítés
textilfilc
segítségével
egyedi
emléktarisznyákat
molinógyártás
15.00-16.00: szülők érkezése, hazamenetel

készítünk,

KIS TERMÉSZETVÉDŐK NAPKÖZIS TÁBOR PÉCSEN
JELENTKEZÉSI LAP (az űrlapot kérem, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!)
Táborozó neve: ______________________________________________________________
Életkor:_________ éves (szül. idő: ________ év _____________________ hó ________ nap)
Lakcíme: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Szülők neve és elérhetősége napközben (telefonszám, e-mail):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allergia, betegség, vagy egyéb tudnivaló a táborozóról:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság által 2018. évre szervezett „NYÁRKEZDŐ NAPKÖZIS TÁBOR”
(2018. június 25-29., Pécs, Tettye tér 8.) tájékoztatójának tartalmát megismertem, azt
elfogadom, gyermekem részvételéhez ez alapján járulok hozzá.
A téves, valótlan adatokból származó esetleges hátrányokért, károkért a szervező nem vállal
felelősséget.
Dátum: ___________________________
____________________________________
szülő aláírása

A gyermek törvényes képviselője az alább meghatározott adattartalmú, a táborozást
megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő
gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz
szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás
szervezője adja át kitöltés céljából.
A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell
átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.
(12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről)

Nyilatkozat a tanuló ifjúság üdüléséhez, illetve táborozásához szükséges
egészségügyi feltételek meglétéről
A gyermek neve: ___________________________________________________________
A gyermek születési dátuma: __________________________________________________
A gyermek lakcíme: _________________________________________________________
A gyermek anyjának neve: ___________________________________________________
Alulírott ___________________________________, mint __________________________
törvényes képviselője ezúton nyilatkozom arról, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az
alábbi tünetek:
- Láz
- Torokfájás
- Hányás
- Hasmenés
- Bőrkiütés
- Sárgaság
- Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
- Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
- A gyermek tetű- és rühmentes.
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
A nyilatkozat kiállításának dátuma: _____________________ Aláírás: _________________

