BODZA MANÓ TÁBOR
– Természetismeret és kézművesség kicsit másként
2019. június 23-28. Betelt!
és július 7-12. Még lehet jelentkezni!
Folytatódik a Bodza manók kalandja a királyréti Hiúz Házban! Táborunkba alsó tagozatos lányok, fiúk
jelentkezését várjuk. Természetismeret és kézművesség kicsit másként – mesék birodalma, az erdő titkainak
felfedezése (nyomolvasás, a vizek, az avar és az odúk lakói, az esti erdő titkai), természetismereti játékok,
kézműveskedés természetes anyagokkal, fonás, tábori póló készítése, újrapapír, stb.
Helyszín: Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont (Szokolya – Királyrét)
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TÁBORRÓL
Részvételi díj: 40.000 Ft/fő/tábor, testvérkedvezmény 3.000 Ft, foglalási díj: 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
Kilenc próba áll a Bodza manó jelöltek előtt. Ezek az alábbiak (nem időrendben):
1. A nagy gyaloglás
2. Alászállás a föld alá
3. Denevér
4. Giliszta
5. Kézműves
6. Menedéképítő
7. Esőálló
8. Kincskereső
9. Sötétben járkálás

A tábor előtt igény esetén 2019. júniusban szülői- és gyerekértekezlet a helyszínen.
Mit hozzon magával a táborozó?
- évszaknak megfelelő ruhát (gondolva arra is, hogy hűvös lehet az idő),
- esőkabátot,
- kisméretű (kb. 10 literes) hátizsákot,
- kényelmes cipőt, szandált, amiben gyalogolni tud, benti cipőt, 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,
- elemlámpát,
- rovarriasztót,
+1, ami nagyon fontos: kíváncsiságot és jókedvet! :o)

Kérjük, ne hozzon magával kütyüket (telefon, tablet, elektronikus játék
és társaik).
Jelentkezési határidő: 2019. május 15.
A felmerülő kérdéseket, kéréseket Takáts Margit várja a +36 27 585625 telefonszámon, vagy a
kiralyret@dinpi.hu e-mail címen!
Fizetés: átutalással számla ellenében
Előleg: 15.000 Ft a tábor előzetes költségeire, amelyet lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni.
Foglalási díj: 2019. május, a számla kézhezvétele után átutalással.
A második részlet kifizetése: 2019. 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
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