
ERDEI MANÓKÉPZŐ TÁBOR 

– Természetismeret és kézművesség kicsit másként 

2018. július 15-20. és július 22-27. 

 

Új kaland kezdődik a Hiúz Házban Királyréten! Erdei manóképzőbe várjuk az alsó tagozatos lányokat, fiúkat. 

Kézművesség és természetismeret kicsit másként: mesék birodalma, az erdő titkainak felfedezése, 

természetismereti játékok, kézműveskedés természetes anyagokkal, tábori póló készítése, stb. 

 

Helyszín: Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont (Szokolya – Királyrét) 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TÁBORRÓL 

 

Részvételi díj: 37.000 Ft/fő/tábor, testvérkedvezmény 3.000 Ft, előleg 15.000 Ft. 

A jelentkezéseket a kiralyret@dinpi.hu címre várjuk. 

Szállás: 2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban 

Napi négyszeri étkezést biztosítunk a helyszínen. Speciális étkezési igényeket kérjük előre jelezni! 

 

TERVEZETT PROGRAMOK 

- Odúk és lakói: Kik laknak nyáron a mesterséges fészekodúkban? 

- Vizek és lakóik: Kik laknak a hegyi patakokban? 

- Erdő, bánya, tó titkai Királyréten. 

- Fűben, fában orvosság és festék: ismerkedés gyógy- és festőnövényekkel.  

-  Növényi tinták készítése, festés velük. 

- Növényi főzetek kóstolás. 

- Különböző fonások: gyékény, szalma, fonal, haj. 

- Pólókészítés: dekupázs, batik, nyomat. 

A tábor előtt 2018. júniusban szülői- és gyerekértekezlet a helyszínen. 

 

Mit hozzon magával a táborozó? 

- évszaknak megfelelő ruhát – de gondolva arra is, hogy hűvös lehet az idő; 

- kényelmes cipőt, szandált, amiben gyalogolni tud, patakozáshoz gumicsizmát; 

- tisztálkodó szereket; 

- 2 fehér pólót a tábori póló elkészítésére (lehet többet is); 

- jegyzetfüzetet: személyes naplónak, érdekességek feljegyzésére; 

- cipős dobozt az elkészült remekműveknek, a talált kincseknek; 

- fényképezőgépet (ha tud rá vigyázni); 

- valamint elemlámpát, rovarriasztót.  

 



Jelentkezési határidő: 2018. április 30. 

 

Fizetés: átutalással számla ellenében 

Előleg: 15.000 Ft a tábor előzetes költségeire, melyet lemondás eseté nem áll módunkban visszafizetni. 

Az előleg kifizetése: 2018. május, a számla kézhezvétele után átutalással. 

A második részlet kifizetése: 2018. június, a számla kézhezvétele után szintén átutalással. 

Az átutalásnál kérjük a megjegyzés rovatba a számla számát, a gyermek nevét és a „Manó tábor Királyrét” 

szöveget beírni. 

 

SZÁMLASZÁM: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

10032000-01711813-00000000  

 

 

Információ: 

Takáts Margit, +36 27 585 625 

kiralyret@dinpi.hu 


