
Nyári 
táborajánló

2018
Itt a nyár! Pihenjen, töltődjön fel, szerezzen új élményeket! 

A természetjárást, túrázást, nyári kaland táborokat nem lehet elég 
korán kezdeni. Tagszervezeteink érdekes, színes programokkal, 
nyári táborokkal várják országszerte a kikapcsolódni vágyókat.

Válogasson kedvére a programokból!
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Bugaci
természetismereti

tábor
A résztvevők a Bugaci Oktatóközpont körüli védett területen ismerkedhetnek 

meg a természeti értékekkel, a pásztorélettel, hagyományos játékokkal,

íjászattal, métázással. A helyszín és a program bemutatására weboldalunkon 

korábbi élménybeszámolók is találhatók.

Ára: 18.000 Ft / fő

Ajánlott életkor: 8-14 év között

Helyszín: Bugaci Oktatóközpont

Időpont: 2018. június 25 - július 01.

Elérhetőség: www.csemete.com, semete@csemete.com

CSEMETE Iroda: Szeged, 6720, Arany János u. 1.

Telefonszám: +36 62 424 392

szervező: CSEMETE Egyesület
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Teleki-virág
tábor

A résztvevők a Kiskunsági Nemzeti Park területén, a Bugaci Oktatóközpontban 

ismerkedhetnek meg a helyi védett értékekkel, hagyományőrző életmóddal, 

történeti emlékeinkkel és a fenntartható, a természettel egyensúlyban lévő élet-

móddal. A programot túrák, kirándulások, vetélkedők egészítik ki.

Ára: 18.000 Ft / fő

Ajánlott életkor: 14 év felett

Helyszín: Bugaci Oktatóközpont

Időpont: 2018. augusztus 21-26.

Elérhetőség: www.csemete.com, semete@csemete.com

CSEMETE Iroda: Szeged, 6720, Arany János u. 1.

Telefonszám: +36 62 424 392
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Bükk-fennsík
csillagtúra

A tábor hagyományos hátizsákos-bakancsos természetjárás, sok túrázással. A 

kirándulásokat csillagtúra jelleggel szervezzük, minden nap más-más látnivalót

megcélozva, útba ejtve a természeti és történelmi nevezetességeket.

Ára: 20.000 Ft / fő

Ajánlott életkor: 6-99 év között

Helyszín: Északi-Bükk

Időpont: 2018. július 08-15.

Elérhetőség: www,csemete.com, csemete@csemete.com

CSEMETE Iroda: Szeged, 6720, Arany János u. 1.

Telefonszám: +36 62 424 392
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Királyerdő,
erdélyi túra

A túra a Királyerdő-hegység környékére indul, a környező látnivalókat célozva

meg, gombászattal, barlanglátogatással, túrázással, valamint vásár- és

múzeumlátogatással, illetve kirándulási lehetőséggel Biharfüred, Biharrósa,

a Jád-völgye és Mézged vidékére. A látnivalókról weboldalunkon találhatók

további információk.

Ára: 24.000 Ft / fő

Ajánlott életkor: nincs megkötés, 12 év alatt csak szülővel

        vagy idősebb testvérrel

Helyszín: Erdély

Időpont: 2018. július 21-29.

Elérhetőség: www,csemete.com, csemete@csemete.com

CSEMETE Iroda: Szeged, 6720, Arany János u. 1.

Telefonszám: +36 62 424 392
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Természetismereti
tudományok

a színfalak mögött
– nyári napközis tábor

Barangolás az Interaktív Természetismereti Tudástárban, mikroszkóphasználat, 

metszetkészítés, érdekes kísérletek, ismerkedés az eszközökkel, gyűjtés tere-

pen, talajvizsgálati módszerek, természetes anyagok felhasználásával, kosárfo-

nás, termésbábuk, papírmasé készítése.

Ára: 15.000 Ft / fő (szállás: 25 000 Ft/fő)

Ajánlott életkor: 10-14 év között

Helyszín: Szeged, SZTE Tudástár

Időpont: 2018. július 2-6. / 2018. július 9-13.

Elérhetőség: www.csemete.com, csemete@csemete.com

CSEMETE Iroda: Szeged, 6720, Arany János u. 1.

Telefonszám: +36 62 424 392
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Öko-kuckó
Játszóház

Pécsett, a belváros szívében működik az Öko-Kuckó interaktív környezetvédel-

mi oktatóterem és játszóház. Nyáron táborokhoz, pécsi és környékbeli kirándu-

lásokhoz kapcsolódóan környezetvédelmi kísérő programmal várjuk a 10-35 fős 

iskolás csoportokat. A 60/120 perces foglalkozás keretében bejárjuk az oktató-

termet, környezetvédelmi játékokat próbálunk ki, valamint játékokat és ékszere-

ket alkotunk hulladékokból vagy a természet kincsestárából.

Ára: 500 Ft / óra / gyermek

Ajánlott életkor: egyes iskolás csoportok és osztályok (1-8. osztályig)

Helyszín: 7621 Pécs, Széchenyi tér 2. (Öko-Kuckó Oktatóterem és Játszóház)

Időpont: 2018. július 16. - augusztus 31. között folyamatosan,

     előzetes bejelentkezés alapján, hétköznap és hétvégén egyaránt.

Elérhetőség: 7621, Pécs Széchenyi tér 2. Mobil: 20/293-33-23

           Web: www.zold-hid.hu Facebook: Öko-Kuckó Oktatóterem

           és Játszóház-Pécs
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Zöld Kör -
Természetfotós és

médiatábor
A tábort olyan kezdő és haladó fotósoknak ajánljuk, akik vonzódnak a természet 

iránt és szívesen elsajátítanák a táj- a növény- és madárfotózás rejtelmeit.

A tábor során a digitális képalkotás fotós vállfaján kívül a filmezés és filmkészí-

tés alapjait is elleshetik az érdeklődők. A tábor során a digitális tükörreflexes 

fényképezőgép (DSLR), az akciókamera és a légi fotózás, valamint a filmezés 

(drón) eszközeinek használatán kívül a készült felvételek feldolgozását és

a digitális mozgóképekkel kapcsolatos utómunkálatokat is megismerhetik

a résztvevők. A tábor során a résztvevők kipróbálhatják a Zöld Kör több

detektívüveges madárfotós lesét is, ahol néhány méternyi távolságból

készíthetnek kiváló saját madárfotókat, természetes környezetben!

Ára: 39.900 Ft / fő
Ajánlott életkor: 10 éves kortól
Helyszín: Hajdúböszörmény, Város-erdő (Bodaszőlői pihenőház)
Időpont: 2018. június 23-28.
Elérhetőség:  www.zoldkor.net/tabor, info@zoldkor.net, Tel: 06 (52) 280-038
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Hortobágyi Nemzetközi
Természetvédelmi

Önkéntes Tábor
A táborba elsősorban olyan fiatalokat várunk, akik elkötelezettek a természet-

védelem és a fenntarthatóság ügye iránt és szívesen vállalnak önkéntes tevé-

kenységet ennek érdekében. A tábor ideje alatt, szakmai felügyelet mellett,

napi 6 óra időtartamban, gyakorlati természetvédelmi munkát kell vállalniuk

(pl. folyóparttisztítás, özönnövény irtás, mesterséges élőhelyek kialakítása).

A résztvevők a tábor ideje alatt megismerhetik a Hortobágyi Nemzeti Park

értékeit, szélesíthetik szakmai ismereteiket és gyakorlati tapasztalatokat

szerezhetnek a természetvédelem területén.

A táborba magyar és romániai résztvevőket várunk elsősorban, ahol

a résztvevők teljes ellátást kapnak, viszont az éjszakázás nomád körülmények 

között biztosított (saját sátorban vagy saját matracon tornateremben).

Ára: ingyenes
Ajánlott életkor: 16 éves kortól
Helyszín: Hortobágy község
Időpont: 2018. június 23-28.
Elérhetőség: www.zoldkor.net/tabor, info@zoldkor.net, Tel: 06 (52) 280-038
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Bodrogközi
kézműves és
alkotótábor

Valahol létezik egy varázslatos hely, távol a város zajától, közel a Bodrog folyó-

hoz, a meseszerű zempléni hegyvidék ölelésében. Egy hely, ahol minden

lehetséges és az álmok valóra válnak. Művészlélek vagy? Festesz, verseket 

írsz, érdekelnek a kézműves mesterségek? Akkor itt a helyed, a napfényes

Bodrogolaszi táborhelyen, ahol az alkotás téged vár! Milyen foglalkozásokra 

számíthatsz? Kosárfonás, nemezelés, agyagozás és fazekas korongozás,

batikolás, zene és tánc, természetismereti foglalkozások és túrák.

Várjuk jelentkezésed, ha egy igazán vidám csapat tagjává akarsz válni és 

együtt, maradandót alkotni a természettel.

Ára: 34.900 Ft / fő
Ajánlott életkor: 8 éves kortól
Helyszín: Bodrogolaszi község (Zöld Kör táborhely)
Időpont: 2018. július 29. - augusztus 3.
Elérhetőség: www.zoldkor.net/tabor, info@zoldkor.net, Tel: 06 (52) 280-038
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Zempléni
indián tábor

Ha szereted a kalandot és a természetet jelentkezz Te is Bodrog parti indián 

táborunkba! Ízelítő a programokból:

• Ki járt itt? (nyomolvasás, gyakoribb állatok nyomainak felismerése)

• Éjszaka a szabadban. (sátorállítás, menedékkészítés, biztonságos tűzrakás)

• Merre menjek? (tájékozódás térképpel és térkép nélkül, égtájak, csillagászat)

• Hangoskodó (állathangok felismerése)

• A természet éléskamrája (ehető és gyógyító bogyók, gombák, növények)

• Merre menjek? (hasznos tanácsok túrázáshoz)

• Húzz bele! (kenutúra a Bodrog folyón)

• Íj készítés és íjászat

• Horgászat (horogkötés, horgászmódszerek, gyakori halfajok)

• Kézművesség (pl. agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés, szövés, fonás, bőrözés)

Ára: 29.900 Ft / fő
Ajánlott életkor: 8 éves kortól
Helyszín: Bodrogolaszi község (Zöld Kör táborhely)
Időpont: 2018. augusztus 12-17.
Elérhetőség: www.zoldkor.net/tabor, info@zoldkor.net, Tel: 06 (52) 280-038
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Nagyerdei Nemzetközi
Természetvédelmi

Önkéntes Tábor
A táborba elsősorban olyan fiatalokat várunk, akik elkötelezettek a természet-

védelem és a fenntarthatóság ügye iránt és szívesen vállalnak önkéntes tevé-

kenységet ennek érdekében. A tábor ideje alatt, szakmai felügyelet mellett, napi 

6 óra időtartamban, gyakorlati természetvédelmi munkát kell vállalniuk (pl. erdő-

tisztítás, özönnövény irtás, mesterséges élőhelyek kialakítása). A résztvevők a 

tábor ideje alatt megismerhetik a Debrecen-Hajdúböszörmény tölgyesek Natura 

2000 terület értékeit, szélesíthetik szakmai ismereteiket és gyakorlati tapaszta-

latokat szerezhetnek a természetvédelem területén.

A táborba magyar és romániai résztvevőket várunk elsősorban, ahol a részt-

vevők teljes ellátást kapnak és több ágyas szobákban éjszakáznak

(saját hálózsák szükséges). A szervezők Debrecenből és Nagyváradról 

oda-vissza a transzfert biztosítják!

Ára: ingyenes
Ajánlott életkor: 16 éves kortól
Helyszín: Hajdúböszörmény, Város-erdő (Bodaszőlői pihenőház)
Időpont: 2018. augusztus 21-30.
Elérhetőség: www.zoldkor.net/tabor, info@zoldkor.net, Tel: 06 (52) 280-038
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Kisfoktői tábor

Kalocsa mellet Kisfoktőn található táborunk, közel 11 hektáros területen fekszik

el. Mini állatkertet üzemeltetünk, házi állatok, különleges vízi madarak

és rengeteg emlős él nálunk természetes körülmények között.

Táborunk területén tavasztól őszig mindenki számára sok élvezetes programot 

kínálunk, többek között pónilovaglást, lovaskocsikázást, hintózást,

látványetetést, rengeteg szabadtéri játékok szervezését, esténként

közös főzést bográcsban esetleg tábortűz mellett szalonna sütést is.

Ajánlott életkor: 0-99 éves korig várunk mindenkit szeretettel.

Helyszín: 6333 Dunaszentbenedek, 0106 hrsz. (Kisfoktő)

Időpont: áprilistól-októberig

Elérhetőség: www.vizimadarpark.hu
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XXVIII. Beregi
Természetvédelmi Tábor

( BTT )
Nomád tábor, elhelyezés sátrakban – „Túlélő Tábor!” A résztvevők szakvezetők 

és egyetemi-főiskolai hallgatók vezetéséve naponta szakmai programokban 

vesznek részt. Naponta más csoportban dolgoznak, így mindenki minden prog-

rammal megismerkedhet. Délután a csoportvezetőkkel összegzik a napi megfi-

gyeléseket, elkészítik a szakmai jelentést. 5 terepnap +1 nap tábori akadályver-

seny és tábori kirándulás (tiszai fürdőzés, hajókirándulás). Az akadályversenyen 

a tábor alatt szerzett ismeretekről játékos formában számolnak be a résztvevők. 

A tábori kirándulás fakultatív program. Tisza-parti fürdés és hajó-

kirándulás során nemzetközi környezetvédelmi akciót is szervezünk, amely so-

rán a Tisza által szállított kommunális hulladékokat igyekszünk felszámolni 

a Jándi Tisza-szigetről.

Ára: 25.000 Ft / fő
Ajánlott életkor: 12 éves kortól
Helyszín: Barabás – Kaszonyi-hegy
Időpont: 2018. augusztus 2-9.
Elérhetőség: www.btke.hu, www.termeszetbaratok.freeweb.hu
          Telefon: 06 30 376 12 90, toldiz@index.hu
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Természetismereti
Gyermektábor

A Létrás-tetői természetismereti gyerektábor minden év júliusának első két 

hetében várja a természetet kedvelő fiatalokat a vadregényes Bükk-hegységbe. 

Nomád körülmények között, a természetkímélő életmód praktikáinak megisme-

résével teljes kikapcsolódás a fiatalok számára. A több, mint 25 éve szervezett 

táborba természetbúvár, kalandvágyó fiatalokat várunk.

Ajánlott életkor: 8-14 év között

Helyszín: Bükki Nemzeti Park, Létrás-tető

Időpont: 2018. július 2-8.

Elérhetőség: https://www.facebook.com/events/1436397073124680/
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Kamasz Tábor
A Létrás-tetői kamasz tábor minden év júliusának első két hetében várja

a természetet kedvelő fiatalokat a vadregényes Bükk-hegységbe.

Nomád körülmények között, a természetkímélő életmód praktikáinak

megismerésével teljes kikapcsolódás a fiatalok számára.

A csaknem 25 éve szervezett táborba jó erőnlétben lévő, kalandvágyó

fiatalokat várunk.

Ajánlott életkor: 13-18 év között

Helyszín: Bükki Nemzeti Park, Létrás-tető

Időpont: 2018. július 9-15.

Elérhetőség: https://www.facebook.com/events/515418372172683/

Magyar Természetvédők Szövetsége   -   Nyári táborajánló   -   2018             www.mtvsz.hu

szervező: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány



Öko-napközi
Miskolc

Élményekben gazdag, ismeretekben hasznos az a nyári napközi, melyet 

Miskolc belvárosában szervezünk. Alternatív, kiscsoportos foglalkozások az 

Öko-Kuckónkban, udvarunkban, városunk terein, parkjaiban. Megmutatjuk

Miskolc sokszínűségét, természeti és kulturális értékeit. Beltéri és kültéri

felfedező, kreatív foglalkozások keretében a gyermekek (kiscsoportokban)

forgószínpadszerűen haladnak végig természettudományos, a néprajzi és

a konyhai szakmai napokon, kirándulásokon. Időjárástól függően közösségi, 

ökológiai játékokat, természetes alapanyagokkal foglalkozásokat szervezünk 

számukra.

Ajánlott életkor: 8-14 év között

Helyszín: Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, Kossuth utca 13.

Időpont: 2018. augusztus 6-10.

Elérhetőség: https://www.facebook.com/events/1986251964967441/
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Csíkos hátú Vadmalac
Természetfürkész Tábor

Az erdei környezetben található táborban játékos természetismeret vár a gyer-

mekekre. A kirándulásokkal egybekötött, változatos élőhelyeken zajló progra-

mokat komoly tapasztalattal rendelkező szakemberek tartják. A megmozgató, 

gondolkodtató, kompetenciafejlesztő és közösséget építő szakmai játékok se-

gítségével a gyerekek maguk ismerik fel a legfontosabb összefüggéseket, meg-

tanulnak önállóan gondolkodni gyakorlati képességekre tesznek szert. Az esti 

tábortűznél éneklünk, vetélkedőt tartunk, a gyerekek pedig játékos feladatok 

megoldásával bemutatják, hogy milyen tudással gyarapodtak aznap, mennyire 

tudnak együttműködni társaikkal. A környezettudatos, egymásra figyelő szemlé-

let olyan alapot adhat a gyerekeknek, melyet későbbi életük során is sikeresen 

használhatnak. Várjuk szeretettel gyermekét táborunkban!

Ára: 40.000 Ft / gyermek, testvérpárok esetében: 35.000 Ft / gyermek

Ajánlott életkor: 8-13 év között

Helyszín: Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ:

      2623-Kismaros, Láng u. 4.

Időpont: 2018. július 2-7.

Elérhetőség: www.magosfa.hu/vadmalac-tabor-2018/
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Természetjáró
Tábor

A GYERMEKLÁNCFŰ EGYESÜLET egyik fontos célkitűzése, hogy tevékenyen 

részt vállaljon a környezeti nevelésben, teret és lehetőséget biztosítson ilyen 

témájú rendezvényeknek, tanfolyamoknak változatos földrajzi környezet, a dús, 

helyenként ritkaságszámba menő növénytársulások, a gazdag, védett fajokat is 

felvonultató állatvilág, a Nyugat-Mátra élőhelyei biztosítéka lehet remek termé-

szetjáró tábor helyszínének.2018-ban is azokat hívjuk Rózsaszentmártonba, 

a RÓZSA VENDÉGHÁZBA, akik szeretik a természetet, kíváncsiak értékeire, 

lakóira. Túrát teszünk a Somlyóra, Széleskőhöz, Nagy-Hársasra, Kékestetőre. 

Ezen a héten megfigyeljük a madarakat, ismerkedünk a Nyugat-Mátra növény-

világával. Megvizsgáljuk a vizek biológiai és kémiai állapotát. Különös figyelmet 

szentelünk a hulladékgazdálkodásra. Megismerkedünk a túrázás szabályaival. 

A tábort akadályverseny-túrával zárjuk.

Ára: 35.000 Ft / fő / turnus

Helyszín: Rózsaszentmárton

Elérhetőség: Tóth István Mobil: 06 20 / 968 57 91

  E-mail: tothistvan@gyermeklancfu.hu
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XII. Pápateszéri
Természetfotós Tábor

A Reflex Környezetvédő Egyesület táborába elsősorban olyan, 13-23 év közötti fiatalokat vá-
runk, akik rendelkeznek alapvető számítógépes és valamilyen szintű fényképezőgép használati 
ismerettel, de a napjainkban mindenkit elöntő képáradatban nincs meghatározó előképzettsé-
gük a vizuális kultúra területén a „jó” kép kiválasztására. Célunk e képesség fejlesztése, az
eszközhasználat tudatos szintre emelése, a fényképezőgép funkcióinak ismerete. A természet-
fotós tábor 7 napja alatt megtanítjuk a résztvevőket a tudatos képkészítés alapjaira. Arra, hogy 
a kép először a fejben szülessen meg és csak utána nyomjuk meg az exponáló gombot. Szeret-
nénk megismertetni a részvevőket a természetfotózás írott és íratlan szabályaival, a környezet-
tudatos, a világ dolgaira odafigyelő fotográfus képével. Szerezzenek készséget és képességet 
a fotográfia alapjainak használatában! Ha elmennek kirándulni, tudják mit és hogyan érdemes 
lefényképezni! Ha szükséges, akkor tudjanak jó minőségű képi dokumentációt készíteni!
Legyenek ismereteik a képek utólagos kiválasztásának és bemutatásának fő szabályairól!
A saját fényképezőgép követelmény, legyen az akár a legegyszerűbb digitális eszköz is.
A szervezéséért Nagy Péter (30/28-99-940) a Reflex Környezetvédő Egyesület elnökségi tagja 
felel, a természetfotós tábor szakmai vezetője Szabó Béla fotóművész.

Ára: 36.000 Ft (befizetés két részletben). Reflex tagoknak és testvéreknek, valamint a táborban 

már korábban is részt vett jelentkezőknek 10% kedvezmény, vagyis 32.400 Ft.

Ajánlott életkor: 13 - 23 év közötti fiatalokat várunk, de az életkortól való eltérés nem kizáró ok.

Helyszín: Reflex Ökológiai Központ és Erdei Iskola (Pápateszér, Farkas hegy 16.)

      2623-Kismaros, Láng u. 4.

Időpont: 2018. július 29 - augusztus 4.

Elérhetőség: http://reflexegyesulet.hu/index.php/oekologiai-koezpont/koezpont-bemutatasa
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Legyél Te is
Ökokalandor

Mimóval és Csipekkel!!

Gyere és táborozz Mimóval és Csipekkel, a két öko-kalandorral. A két rettenthetetlen mesehős 
2018 is várja azokat a gyerekeket, akik szupererejüket a Föld megóvására akarják használni. 
Tudd meg, hogyan segíthetsz minden nap a Földnek! Ne ijedj meg az olyan felnőttes szavaktól, 
mint az „energiagazdálkodás”, „Vízgazdálkodás” stb. Hidd el, kimondani nehezebb, mint művel-
ni. A gyerektáborban nem elméleti ismeretekkel bombázzák a kicsiket, hanem játékok során,
a problémákba bevonva, interaktív módon, észrevétlenül sajátíthatják el a zöld gondolatokat.
A gyerekek a nyári tábor alatt aktív részeseivé válnak a környezetünk megóvásának.
A nyári tábor programja Mimó és Csipek bemutatkozik: Az első napon Mimó és Csipek új barát-
ságokat köt. Víz-nap: Horgász játék során megmentjük egy tavacska lakóit, valamint miniakvári-
umot építünk. Kuka-nap: Elsajátítjuk a hulladékszelektálás alapjait és persze amiből csak lehet 
játékot készítünk. Levegő-nap: Ezen a napon a lufik játszák a főszerepet.
Erdő-nap: Erdei termésekből készítünk manókat, tündéreket és más csodás lényeket.

Ajánlott életkor: óvódások és kisiskolások (5-8 év)

Helyszín: Budapest, Óbuda Kulturális Központ

Időpont: 2018. augusztus 27 - 31.

Elérhetőség: info@europalanta.hu  06 30 357 3572
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Pajta Tábor
Kézműves és természetismereti, napközis tábor a Vasi Skanzenben.
A Kerekerdő Alapítvány a huszonegyedik éve szervezi meg napközis táborát a Múzeumfaluban.
Öt-öt napon keresztül játékos természetismereti programok lesznek a környező zöld területeken 
(fűvészkedés, madarászkodás, tücskörészés, stb.), délutánonként kézműves foglalkozások sor-
jáznak (nemezelés, agyagformázás, gyöngyfűzés, növényszövés, csuhézás, fafaragás, fonási 
technikák, bőrművesség, stb.) Megismerkedhetnek a gyerekek a falu kertjével és háziállataival, 
régi eszközökkel. Lehet íjászkodni és lovagolni is. Minden turnusban két-három alkalommal 
hagyományos élő népzene segít ismerkedni a régi szokásokkal, dalokkal, táncokkal. Természe-
tesen ezúttal is szívesen látjuk azokat a régi táborozóinkat, akik időközben kinőttek a kisiskolás 
korból.A tábor 8-18 óra között üzemel, de a korábban érkezőket is fogadják a szervezők. A szer-

vezett programok 9-17 óra között valósulnak meg. A táborban ebédet és uzsonnát biztosítunk.

Ára: 22.000 Ft / fő / turnus; (kedvezményekkel akár 12.000 Ft / fő / turnus is lehet)

Ajánlott életkor: 7-10 éves kisiskolások (és 6. életévüket betöltött bátor óvodások

Helyszín: Vasi Skanzen

Időpont: Öt turnus, hétfőtől péntekig: I. turnus: június 18-22.,

     II. turnus: június 25-29., III. turnus: július 2-6.,

     IV. turnus: július 9-13., V. turnus: július 16-20.

Elérhetőség: www.kerekerdo.org, kerekerdoalap@gmail.com

          +36 30 395 66 24; +36 30 414 73 10
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Süni Tábor
Természetvédelmi tábor a Vas-hegyen, Felsőcsatáron (bentlakásos tábor)

A tábor a Vas-hegy és a Pinka-szurdok természeti értékeinek bemutatásán 

keresztül vezeti be a gyerekeket a növények, a madarak, az ízeltlábúak, a kő-

zetek, gyógynövények és a gombák világába. A kiscsoportos természetismereti 

foglalkozások mellett túrák, terepi vizsgálatok, vetélkedők, sok játék, és kézmű-

ves foglalkozások színesítik a programot, melyet egy néphagyományos időkeret 

foglal rendszerbe. Így például Szent Iván napja, a napfelkelte megtekintésével 

kezdődik és egy fergeteges táncházzal, és tűzugrással fejeződik be. Olyan 

gyermekek jelentkezését várjuk, akik szeretnek túrázni, kirándulni, minél töb-

bet szeretnének tudni a természetről. Ez a tábor jó alkalom arra is, hogy „első 

tábor”-ként kipróbálják a gyerekek, hogyan boldogulnak önállóan, szüleik nélkül 

egy, többé-kevésbé ismeretlen közösségben.

Ára: Várhatóan 30.000 Ft / fő / turnus, de a kedvezményekkel
         akár 20.000 Ft / fő / turnus is lehet
Ajánlott életkor: 9-14 éves diákok
Helyszín: Vas-hegy – Felsőcsatár, Gyermeküdülő
      (Szombathelytől 20 km-re az osztrák-magyar határnál)
Időpont: 2018. június 24-30.
Elérhetőség: www.kerekerdo.org, kerekerdoalap@gmail.com
          +36 30 395 66 24; +36 30 414 73 10
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Szőcei
Szénagyűjtő Tábor

Természetvédelmi tábor az Őrségben (nomád tábor).
A nomád tábort huszonnyolcadik alkalommal szervezi meg a Kerekerdő Alapítvány, az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával, a híres „Szőcei tőzegmohás” közelében. A táborba, 
elsősorban, 11 évesnél idősebb, tábori tapasztalatokkal rendelkező diákokat várunk. Természe-
tismereti foglalkozások (madarászat, botanika, hüllők, kétéltűek, ízeltlábúak) és természetvé-
delmi munkák (szénagyűjtés, aranyvesszőirtás, akácsarj-irtás, stb.) és kézműves foglalkozások, 
adják a tábor programját. A tábor bázisa a falutól kb. másfél kilométerre lévő egykori kutatóház 
udvara. Elhelyezés sátrakban, alvás hálózsákban. Olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik 
szeretnének minél több dolgot tudni a természetről, szívesen gyűjtenének közvetlen tapaszta-
latokat, nem rémülnek meg egy kis esőtől, a kétkezi munkától és szívesen dolgoznak velünk 
együtt a fokozottan védett Szőce-patak völgyének természeti értékeiért.

Ára: Várhatóan 27.000 Ft / fő / turnus, de a kedvezményekkel

         akár 17.000 Ft / fő / turnus is lehet

Ajánlott életkor: Elsősorban 11 évesnél idősebb diákok

        (általános és középiskolások, egyetemisták)

Helyszín: Szőce, a tábor bázisa a falutól kb. másfél kilométerre lévő egykori kutatóház udvara.

Időpont: 2018. augusztus 10-17.

Elérhetőség: www.kerekerdo.org, kerekerdoalap@gmail.com

          +36 30 395 66 24; +36 30 414 73 10
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Húzz bakancsot!
– Napközis gyerektáborok 

Veszprém környékén túrázva
Szeretnél izgalmas kalandokat átélni a szabadban? Patak felett egyensúlyozni, fára mászni, 
számháborúzni, vagy akár meghódítani a csúcsokat? Akkor gyere velünk táborozni!

Kirándulunk barátocskám, patak partján, erdők alján,
vizezünk és játszunk, állatokat látunk.
Ugye milyen remek? Köztünk a helyed!

A táborok szakmai vezetését barátságos, gyerekszerető pedagógusok és környezetmérnökök végzik.

Ára: 24.500 Ft / fő, testvér és barátkedvezmény gyermekenként 1.500 Ft / fő.
Ajánlott életkor: 7-14 év között
Helyszín: Veszprém és környékének gazdaportái és túraútvonalai
Időpont:  2018. június 18-22. Húzz bakancsot I. tábor
               2018. június 25-29. Húzz bakancsot II. tábor
               2018. július 16-20. Húzz bakancsot III. tábor
Elérhetőség: csemete@csemete.com
CSEMETE Iroda: 6720 Szeged, Arany János u. 1. Telefon: +36 62 424 392
További információ, jelentkezési tudnivalók:
      http://www.csalan.hu/tarts-velunk/taborozz-velunk-oko-san
Galéria a korábbi táborokról:
      http://www.csalan.hu/galeria/oko-tabor- 2016-huzz-bakancsot?page=1
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