Ha nyár – Akkor Vándortábor!
Jelentkezés 2018. január 15-től
A sikeres első évet követően 2018 nyarán is indul a Vándortábor Program!
Egy hetes nyári táborozási lehetőség a felsős és középiskolás korosztály számára! Gyalogosan,
vízen és kerékpáron, előre kialakított útvonalakon és táborhelyeken, saját pedagógusaik
kíséretében ismerhetik meg a diákok Magyarország természeti értékeit, kulturális örökségét.
Az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében az Erdei Vándortábor Program öt útvonalon, a
Bakonyban, Börzsönyben, Mátrában, Mecsekben és a Pilisben kínál gyalogos, tudatosan „zöld”
táborozási lehetőséget 2018. június 16 – augusztus 20. között.
Az erdei vándortáborok gyalog teljesíthető, egy hetes táborok. A csoportok egy hét alatt 50-80
kilométert tesznek meg, jellemzően két naponta váltanak táborhelyet. Hét napi vándorlás
jelzett útvonalakon, hat éjszaka kiépített táborhelyeken. Szervezett és választható kulturális és
természetismereti programok.Az erdei vándortáborok során a diákok testközelből
ismerkedhetnek meg Magyarország erdeivel, személyes természeti élményeket szereznek.
Tudatosan „zöld” tábor, ahol nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél kisebb legyen az
erdőben hagyott ökológiai lábnyomunk, különös figyelmet fordítunk a környezettudatos
szemlélet kialakítására.
Mitől „zöld” az Erdei Vándortábor Program?
Az erdei vándortáborok során kiemelt fontosságú szempont, hogy az erdőjárás során minél
kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk hátra. Ennek érdekében:
·minden táborhelyen megoldott a szelektív hulladékgyűjtés
·a résztvevők kulacsot kapnak a vízvételhez, így jelentősen csökken a felhasznált PET-palackok
száma
a napi hideg élelmet nem nejlonban, hanem az egész út alatt használható elemózsiás zsákban
kapják a résztvevők
· a zuhanyzókban 3 perces homokóra figyelmeztet a tudatos vízfelhasználásra
·a program csatlakozik a „switch off! – kapcsolj ki!” mobilmentes hét kezdeményezéshez, és
kiváló alkalmat teremt az energiával való tudatos gazdálkodás fontosságának
megtapasztalására.

Az erdei vándortáboroknak mindemellett fontos a közösségépítő szerepe, hiszen a diákok
tantermi körülményeken kívül, szembesülnek azzal, hogy mi mindenre képesek is együttesen.
Mennyibe kerül az egy hetes Erdei Vándortábor?
Részvételi díj 21.000.- Ft/fő, ami tartalmazza: az ellátást a táborozás hét napja alatt, a szállás
díját hat éjszakára, igény esetén a csomagok szállítását a táborhelyek között, a kulturális és
természetismereti programok díját.
A Vándortábor Programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja, szakmailag a
Kerékpározásért és az Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda koordinálja.
•

Börzsönyi erdei vándortábor: útvonal 4 táborhellyel: Diósjenő – Pénzásási

Turistaház – Kútbereki táborhely – Bernecebaráti
•

Hogyan kell a részvételi díjat befizetni?

A visszaigazolt jelentkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb május 31-ig, 15000 Ft
előleget kell fizetni foglalási díjként, míg a fennmaradó összeget legkésőbb a vándortábor
kezdődátumát megelőzően 14 nappal. A részvételi díj csoportos befizetéséről a táborszervező
pedagógusnak kell gondoskodnia.
Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a részvételi díj?
•

Szállás 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban (sátor

fekhellyel, közösségi és étkező helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC);
•

A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján reggeliig napi háromszori

étkezés, amiből egy meleg étkezés;
•

Egészségügyi ügyelet;

•

Információs anyag a túraútvonalról és a programokról;

•

Garantált (a résztvevők számára ingyenes) szabadidős programok;

•

Igény szerint csomagok szállítása a táborhelyek között.

A részvételi díj nem tartalmazza a vándortábor kiinduló pontjára történő odautazás, és a
záró pontról történő hazautazás költségét.
Mindezekről részletesebben tájékozódhatnak a www.erdeivandor.hu honlapon.

Kedves Szülők!
Honlapunkon megjelent a nyári vándortáborral kapcsolatos minden lényeges
információ. Tájékozódjanak a részletekről a Ha nyár – Akkor Vándortábor! címszó
alatt!
Kérem gondolják végig és biztassák gyermeküket erre az aktív, nyári kikapcsolódásra!
Jelezzenek vissza1 héten belül!
Akkor tudok jelentkezni valamelyik június 16-tól kétnaponként induló börzsönyi turnus
valamelyikére, ha legalább 13 jelentkező lesz..
A részvételi szándékot 10.000 forint előleg befizetésével kérem bizonyítani! Ha megkapom a
visszaigazolást a pontos indulási dátummal, akkor kell még majd 5.000 ft-tal azelőleget
kiegészíteni.
Nagyobb kiadásra kell még számítani egy magasszárú, bokát jól fogó túracipő ( Nem baj, ha
nem bőr!)beszerzésénél ,illetve egy kb. 30l-40 literes túrahátizsák is kell majd. Ezek feltétlen
szükséges kellékek. Plusz az útiköltség külün busszal ami kb. 5 ezer forint. Ha vállaljuk a 3
órás utazást, kétszeri átszállással vonattal, akkor a jegy ára oda-vissza csak 2200 Ft. A teljes
költség szerintem nem fogja meghaladni a 50.000 ft-ot. Ebből a hátizsák tartósan megmarad, a
cipő pedig használható akár iskolába járni is ősztől.
Ha van már előre lefoglalt családi nyaralási időpont ami miatt egy bizonyos időintervallum
nem lehet jó, akkor azt írják rá a jelentkezési lapjukra és megpróbálom azt természetesen
figyelembe venni.
Amennyiben meglesz a létszám, a tavasz során próbatúrákon fogunk felkészülni a táborra,
melynek célja az erőnlét fejlesztése és a csoport tagjainak összecsiszolása, ismerkedés
egymással.
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