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XXVIII. Nyári Természetismereti Nomád Tábor
Ha szívesen gyönyörködsz a Természet szépségeiben, ha szeretsz kirándulni,
sátrazni, beszélgetni, ha szeretnél eltölteni nyolc remek napot egy remek
társaságban, akkor köztünk a helyed!
Ideje: 2019. júl. 20-27. (szombat-szombat) (8 nap)
Helye: Neszmély, Alsó-sziget (GPS: 47.742447, 18.385154)
Megközelítés: Autóval, kerékpárral, busszal
Részvételi díj: 20.000 HUF, egyesületi tagoknak 15.000 HUF
Érdeklődni: Fejlécben található elérhetőségeken
Jelentkezni: 2019. július 10-ig elektronikusan a zoldszigetkor@gmail.com címen lehet
(név, születési idő, állandó lakcím, óvoda – iskola - munkahely megadásával)
Személyes megbeszélés: 2019. július 13-án, szombaton 10h-kor a tatai Cseke-tó melletti
Liget büfénél.
A Hagyomány Kötelez:
Nálunk az egészen fiatal óvodásoktól, általános iskolásoktól a fiatalos nyugdíjasokig mindenki
megtalálja a saját korosztályát. A tábor nomád jellegű: sátrakban alszunk, és helyben főzünk. ivóvíz-villany
adott a helyszínen. Itt biztosan találsz az érdeklődésednek megfelelő feladatot! Botanika, geológia, vízvizsgálat,
állattan (pl. madarászás, rovarászás, halak) keretében megismerheted a vidék természeti értékeit, és hozzád
hasonló érdeklődésű emberekkel köthetsz barátságot. Szórakozásra is bőven akad lehetőség: túrázás (gyalog
vagy kerékpárral), múzeumlátogatás és előadásokat is hallhatunk. Az estéink is jó hangulatban telnek, a
tábortűz mellett beszélgetünk, zenélünk, megosztjuk egymással élményeinket.
Amit mindenképp hozz magaddal: Sátor, hálózsák, polifoam, zseblámpa, zsebkés, tisztálkodási eszközök,
evőeszközök (kanál, villa, pohár, mélytányér/műanyag v. zománcos), 8 napra elegendő váltás ruhanemű, cipők,
gumicsizma, hosszú-rövid nadrág, gyógyszer (amit állandóan szedsz, és ebben az esetben a táborvezetőnek
tudnia kell arról, milyen természetű a betegség!), határozókönyvek (az érdeklődésnek megfelelően), gyűjtő
eszközök, írószerszám, füzet, egy fél napra elegendő hidegélelem a megérkezéskor, naptej, szúnyog-kullancs
riasztó, kistükör, kerékpár, sapka-kalap, hosszúujjú-vékony fehér, vagy világos pólók.
Ami még jöhet: 1 üveg nagymama megunt tavalyi lekvárja, gyümölcs és zöldség (amiből annyi van nálatok,
hogy már a kutyának sem kell) a közösbe, társasjáték, labda (habár nem ez lesz a fő kikapcsolódás).
Ami nem jöhet: Rádió, magnó és egyéb zajkeltő és figyelemelterelő eszközök, édességek, szörpök, kólák, rágó.
Látogatókat (még a szülőket sem) nem szívesen fogadunk, mert megzavarják a tábor napi munkáját. Ha mégis
ragaszkodnak hozzá, akkor délután jöjjenek, de ajándékot (süti, gyümölcs) akkor hozzanak csak, ha abból
mindenkinek jut!
Mobiltelefon használat reggel 8h-ig és este 8h után!
Egyesületünknél teljesíthető az érettségihez kötelező 50 órás közszolgálat!
Oláh András elnök

