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VAKÁCIÓ! 
Itt a tavasz, jön a nyár, közeleg a szabadság, a kánikula, az a két és fél hónap, amely most még hosszúnak 
tőnik, aztán észre sem veszed, volt, nincs... Nem árt hát elgondolkodni, mit teszel idén nyáron. Ha kicsit is 
tervezel, sokkal többet élhetsz át, mintha ”ahogy esik, úgy puffan” alapon tengetnéd e meleg napokat. A jó 
tábori élmények évek múltán is felderengenek: sokan felnıttként is gyerek- vagy kamaszkoruk legszebb 
nyarára emlékeznek vissza, ha kedvenc táborukra gondolnak. 
 
TERMÉSZETISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR  
Nyári napközis táborunkban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vezetésével pillanthatsz 
be a nemzeti park titkainak legmélyére. 
Ha érdekel a végtelen világ egy kis hazai szelete, a Dráva csodálatos élıvilága, ha szeretnél a saját 
szemeddel látni természeti kincseket, a vizekben élı érdekes élılényeket, ha készen állsz betekinteni a 
madarak rejtett világába, köztünk a helyed! Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor 
várja a 8-12 év közötti gyermekeket Drávaszentesen, a Dráva Kapu Bemutatóközpontban.  
Címszavak a tematikából: a madarak élete, gólyagyőrőzési bemutató, a repülés titkai, élet a vízben, 
tájékozódás a természetben, állatok körülöttünk, ıshonos magyar háziállatok, gyógynövények, ehetı 
növények, a túlélés bajnokai, kézmőves foglalkozás, újratáska festés, íjászkodás, csapatépítı játékok, 
vetélkedık.  
 
A TÁBOR IDİPONTJA 
2012. június 25-29., minden nap 8-16 h-ig 
 
JÖSSZ, LÁTSZ, NYERSZ 
Gépjármővel: Barcstól 4 km-re a Barcs-Csurgó közúton. Menetrendszerinti buszjárattal a barcsi 
vasútállomásról induló buszokkal. (Az ár nem tartalmazza a tábor helyszínére történı odajutást.) 
 
NE FELEDD! 
A tábor elsı napjára hozd magaddal társadalombiztosítási kártyád fénymásolatát, valamint egy 4 napnál 
nem régebbi, a szüleid által kiállított nyilatkozatot, mely igazolja, hogy nincs fertızı betegséged és 
táborozhatsz. A nyilatkozat elkészítéséhez útmutatást a jelentkezési lapot követı oldalon találsz. A 
legfontosabb mégis az, hogy a jókedvedet ne hagyd otthon! 
 
FELSZERELÉS 
A legfontosabb az idıjárásnak megfelelı öltözet, mely alkalmas arra, hogy kirándulásokon, szabadtéri, 
illetve kézmőves foglalkozásokon vegyél részt. Esı esetére fontos hoznod vízhatlan kabátot vagy 
esıköpenyt, esetleg esernyıt. Ha beborul és eltőnnek a Nap melengetı sugarai, jó, ha van nálad pulóver, 
kardigán. 

Gyere és táborozz velünk a 
Duna-Dráva Nemzeti 

Parkban! 



 2 

Ha valamilyen gyógyszert szedsz, amit napközben kell bevenned, asztmás vagy allergiás vagy, kérjük, 
hogy ezt velünk is tudasd és ne felejtsd mindennap magaddal hozni a gyógyszert vagy asztma esetén a 
„pipát”.  
Legyen még nálad szúnyog- és kullancsriasztó a véres fenevadak ellen; egy kis hátizsák a túrázáshoz. 
Végül legyen a csomagban egy könnyő, szellıs sapka, ami megóv a napszúrástól. 
 
REGULÁK 
A két alapszabály a régi: a programokon való aktív részvétel, és nincsenek semminemő káros szenvedélyek. 
Ez egy gyerektábor. Ezt te is, mi is észben tartjuk. Aki nem teszi, azonnal hazamegy, mindenki érdekében. 
Ilyen esetben nem fizetünk vissza részvételi díjat, mert az alapvetı fegyelem nem kényszer, hanem azt 
jelenti, hogy tekintettel vagyunk a többi táborlakóra, tehát az egész közösségre. Az általad, nem a 
táborvezetık hibájából okozott kárért Te vagy, illetve a szüleid a felelısek. 
Vigyázzunk magunkra, egymásra, értékeinkre! 
 
TÁBORI TELEFON 
Az épület vezetékes készülékén (tel.: 82/461-285) kereshet a családod, azonban ehhez elızetesen 
idıpontot kell egyeztetni, hisz senkinek nem lesz kedve a telefon mellett ülni, mikor kint zajlanak a 
jobbnál jobb programok. Ezenkívül bátran megadhatod szüleidnek a táborvezetık elérhetıségeit (Temesi 
Andrea +36 (30) 509-7053; Rózsa Anita a +36 (30) 377-3383). 
 
ÉTKEZÉS 
A táborban napi egyszeri étkezést biztosítunk, meleg ebéd formájában. Ha napközben is szívesen 
csipegetsz valamit, tízórait, uzsonnát hozz magaddal, ezek elfogyasztására természetesen lesz lehetıség. 
Amennyiben speciális étrendet fogyaszthatsz csak (vegetarianizmus, liszt-, glutén-, tojás-, 
tejérzékenység stb. esetében), a táborra való jelentkezéskor ezt mindenképpen jelezd, hogy szakácsunk 
sok finomsággal készülhessen a számodra is! 
 
EGY GYERMEK TÁBOROZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 2012-BEN 
A részvételi díj 12.000 Ft/fı, mely a helyszínen, az elsı napon, érkezéskor fizetendı. 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ: 2012. június 8. 
A tábor maximális befogadóképessége 25 fı! 
 
Helyszín: Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont 
7570 Barcs-Drávaszentes, Fı u. 1.  
A Barcs közelében található Dráva Kapu Bemutatóközpont számos lehetıséget kínál a Dráva-menti védett 
területek természeti és kultúrtörténeti értékeivel való ismerkedésre, valamint igazi kikapcsolódást nyújt 
a táborozók számára.  
 
AZ ELSİ TE MAGAD LÉGY! 
A tábor maximális befogadóképessége 25 fı, így igyekezz, hogy le ne maradj! 
Ha bármi kérdésed van, kérdezz bátran! 
Temesi Andrea, 30-509-7053, 72-517-222, temesia@ddnp.kvvm.hu 
Rózsa Anita, 30-377-3383, 72-517-222, rozsaa@ddnp.kvvm.hu 
www.ddnp.hu azon belül a TERMÉSZETISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR DRÁVASZENTESEN link alatt 
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Programtervünk: 
 

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

     1.nap (06.25.): megérkezés Drávaszentesre, a Dráva Kapu Bemutatóközpontba 8.00   órára 
8.00-9.00: ismerkedés a táborhellyel, egészségügyi lapok összeszedése, a táborrend 
ismertetése 
 
délelıtti program: néprajzi vetélkedı a faluban élı idıs nénik, bácsik közremőködésével, 
beszélünk a környék múltjáról, régi mesterségekrıl, szokásokról 
 

        12.00-13.00: ebéd, pihenı 
 

délutáni program: Élet az „ólban”  
az ıshonos háziállattartó telep és a legelı szürkemarhák megtekintése 
beszélgetés és játékos feladatok az ıshonos háziállat fajtákról, illetve a természetközeli 
gazdálkodásról 
 
16.00: szülık érkezése, hazamenetel 
 

 2.nap (06.26.):  megérkezés Drávaszentesre, a Dráva Kapu Bemutatóközpontba 8.00   órára 
 
  délelıtti program: Élet a levegıben 
  kirándulás a Drávaszentesi réten a madármegfigyelı toronyhoz, a Dráva vidékén élı 

madárfajok  megismerése, a madarak felépítése, a repülés titkai, toll-és fészek felismerés, 
gólyagyőrőzési bemutató, vonulás és fiókanevelés 

 
                 12.00-13.00: ebéd, pihenı 
 
                  délutáni program: Élet a vízben  

hazánk halfajai, vízminıség vizsgálat a Györgyös-patakon 
                  tájékozódás a természetben, hogyan igazodjunk el a terepen? térképkészítés, GPS   

használat, hogyan tájékozódnak az állatok? 
 

16.00: szülık érkezése, hazamenetel 
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 3. nap (06.27.): megérkezés Drávaszentesre, a Dráva Kapu Bemutatóközpontba 8.00   órára 
 

délelıtti program: kézmőves foglalkozás (jelvény- és ökopénztárca készítés, csuhézás, 
papírfigurák készítése)  
 
12.00-13.00: ebéd, pihenı 
 
délutáni program: íjászkodás, vicces olimpia, izgalmas vetélkedık, állati kvíz 
 
16.00: szülık érkezése, hazamenetel 
 

4.nap (06.28.): megérkezés Drávaszentesre, a Dráva Kapu Bemutatóközpontba 8.00   órára 
 

délelıtti program: Főben-fában orvosság 
gyógynövények, ehetı növények a természetben, gyógynövényes illatzsák készítése 
 
12.00-13.00: ebéd, pihenı 
 
délutáni program: A túlélés bajnokai 
Túlélık a természetben, álcázás és mimikri 
 
16.00: szülık érkezése, hazamenetel 
 

5.nap (06.29.): megérkezés Drávaszentesre, a Dráva Kapu Bemutatóközpontba 8.00   órára 
 

délelıtti program: Élet az ember árnyékában 
állatok körülöttünk, társállatok, városlakók 
 
12.00-13.00: ebéd, pihenı 
 
délutáni program: a mőanyag útja, szelektív hulladékgyőjtés, újratáska festés 
 
16.00: szülık érkezése, búcsúzás a tábortól és a társaktól, hazamenetel 
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TERMÉSZETISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR DRÁVASZENTESEN 
 
JELENTKEZÉSI LAP (az őrlapot kérem, olvashatóan, nyomtatott betőkkel töltse ki!) 
 
Táborozó neve:_________________________________________________________ 

Életkor:_________ éves (szül.idı:……………..év……………………..hó…………….nap) 

Lakcíme:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Szülık elérhetısége (e-mail címet és telefonszámot is kérnénk):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Allergia, betegség, vagy egyéb tudnivaló a táborozóról: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2012. 
évre szervezett természetismereti napközis tábor (2012. június 25-29. Drávaszentes – Dráva Kapu Bemutatóközpont 
7570 Barcs-Drávaszentes, Fı u. 1.) tájékoztatójának tartalmát megismertem, azt elfogadom, gyermekem részvételéhez ez 
alapján járulok hozzá.  
A téves, valótlan adatokból származó esetleges hátrányokért, károkért a szervezı nem vállal felelısséget. 
 
dátum: ………………………..… 
 
     ___________________________________________________ 

        szülı(k) aláírása 
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A gyermek törvényes képviselıje az alább meghatározott adattartalmú, a táborozást megelızı négy 
napon belül kiállított nyilatkozattal  igazolja a táborozásban részt vevı gyermek megfelelı egészségi 
állapotát a táborozás megkezdése elıtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz 
szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezıje adja át kitöltés céljából. 
A nyilatkozatot legkésıbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezıjének 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 
feltételeirıl) 
 

A nyilatkozat  a tanuló ifjúság üdüléséhez, illetve táborozásához szükséges 
egészségügyi feltételek meglétérıl  

A gyermek neve: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
A gyermek születési dátuma:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
A gyermek lakcíme: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
A gyermek anyjának neve: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Alulírott ………………………………………………., mint …………………………………. 

törvényes képviselıje ezúton nyilatkozom arról, hogy gyermekemen nem észlelhetıek az alábbi 
tünetek: 

- Láz 
- Torokfájás 
- Hányás 
- Hasmenés 
- Bırkiütés 
- Sárgaság 
- Egyéb súlyosabb bırelváltozás, bırgennyedés 
- Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 
- A gyermek tető- és rühmentes. 

 
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselı neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetısége: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A nyilatkozat kiállításának dátuma:                            


