
Kedves Szülők és Osztályfőnökök! 

Nyári TÁBORJÁRÓ EXPEDÍCIÓ 2018 

 

 

Célja a legendás cserkész-, vagy úttörőtáborok hangulatát felidéző, élményközpontú gyerekközösség működtetése, 

hasznos praktikák elsajátítása. Hagyományőrző programok, ötvözve legmodernebb külföldi és belföldi ismeretekkel, 

akár iskolai tananyag, akár népszerű tudomány. 

 
Táborjáró kisbaka - 

Honvédelmi ismeretek és 

játékos feladatok 10–14 

gyerekeknek Az „újoncok” 

jelentkezéskor átvehetik. 

A rutinos táborozók, már 

ismerik a Zrínyi Kiadó által 

gondozott útmutató 

munkafüzet, mely napról - 

napra bemutatja a felkészülést, 

gyakorlati tanácsokat és 

feladatokat ad, hasznos 

időtöltést biztosít.  

 

 

A veterán táborozók a 

„Honvédelmi ismeretek” 

könyvet kapják. 

Új lehetőségként biztosítjuk, 

hogy saját könyvet hozzanak 

létre! Így lesz a táborból 

expedíció! 

Az ehhez kapcsolatos források 

megtekinthetőek nálam, bár a 

gyerekek láthatták, mert   

használjuk őket (pl. „Kód 

héten”, kódok éjszakáján) 

 

 
MINTA: Tasakos könyv, a 

dokumentumok tárolására. 
 

 

Kalandpark, sport, természetjárás mellett idén összetettebb feladatokat is megoldunk. Kódfejtéssel, 

tájékozódással egybekötött problémamegoldások, korszerű és/vagy rögtönzött eszközökkel. Erre 

különböző terepen és környezetben kerülhet sor. Ráadásul idén is lehet éjszakai program.  

 

Helyszín: Dunakanyar, Törökmező Turistaház és Kalandpark (Pilis hg.) 

http://www.torokmezo-turistahaz.hu/fooldal 

2018. 07. 02-08. 
Díjazás 39.000 Ft (7 nap, 6 éjszaka) magában foglalja: 

Szállás, utazás, ellátás, kézikönyv +1 túlélő emléktárgy, kalandpark, programok. 

 

Budapest, 2018. 01.01.  

 

Darócziné Nagyházi Renáta Tv.h. (Homoktövis Iskola)  Majoros József Attila táborvezető (CSVMG) 

http://www.torokmezo-turistahaz.hu/fooldal
https://www.facebook.com/renata.nagyhazi?fref=pb&hc_location=profile_browser


Programok (tervezet) 

 

1. nap: utazás busszal az iskola elől. Szállás 

elfoglalása, csapatok megalakítása, 

eligazítás, portya, vacsora, ismerkedési 

este, bátrak útja (csillagtúra) 

2. nap: tájékozódás, túlélési praktikák 

(menedék, tűz, víz, eü) délután sport, este 

vetélkedő 

3. nap: önvédelem, elsősegély, „harcászati” 

taktikák 

4. nap: „kalandpark”, opcionális – 

időjárásfüggő programok: alkotóház, 

bemutatók, oktatófilm, álcázás, maszk, 

testfestés 

5. nap: társadalmi túlélés - civil technikák, 

hálózati „hadviselés” (hacker, troll, hoax, 

okostelefon, family safety, internet) 

kódok, titkosírás 

6. nap: járőrverseny, búcsúest  

7. nap: Táborzárás, Értékelések, reflexiók, 

hazautazás 

Jelentkezés 

 

Jelentkezési lap kitöltésével (szándéknyilatkozat), 6500 Ft előleg befizetésével (januártól esedékes) 

(További 5×6500 Ft havi június 15-ig.) 

Gyerek adatai mellett fel kell tüntetni: TAJ szám (fénymásolat elegendő) Szülő elérhetősége 

Jelentkezéskor átvehető a „Táborjáró kisbaka”, kiválasztható a teljes összeg befizetésekor jogosult a 

„túlélőtárgy”.*   *Az expedíciós könyvet, túlélőtárgyat, együtt készítünk, hozzávalókat biztosítunk. 

Lemondás esetén a befizetett összeg akkor téríthető vissza, ha a befizető új jelentkezőt hoz, aki a 

részvételi díjat kifizeti. (Ennek oka, hogy a létszámnak megfelelő foglalókat nekünk sem térítik vissza) 

A táborozás előtt 30 nappal szülői értekezleten lehetőség van interaktív egyeztetésre is. 

Táborjáró 10-14 oldalra kérhető regisztráció https://www.facebook.com/groups/901984369935638/  

 
Praktikus információk: 

 

Általános napirend: 

7:00 óra ébresztő, torna, tisztálkodás, körletrend 

8:00 reggeli 

9:00 délelőtti program 

12:00 – 14:00 ebéd, pihenő 

14:00 délutáni program 

18:00 vacsora 

19:00 esti program 

21:00 tisztálkodás 

22:00 silencio 

Javasolt leltár 

7 napra elegendő fehérnemű,  

nyári időjáráshoz ruházat (pólók, sort, stb.),  

esős időjáráshoz alkalmas ruházat (esőkabát, 

hosszujjú- hosszúszárú),  

spotos ruházat,  

papucs, könnyű cipő, strapabíró cipő/bakancs,  

strapabíró ruházat túrához,  

sapka/fejfedő,  

ruha alváshoz (az évaszkhoz képest hűvös lehet 

éjszaka),  

varrókészlet, kulacs, tisztasági csomag (szappan/ 

tusfürdő, sampon – mosásra is alkalmas, törölköző, 

fésű, fogkefe/fogkrém,  

túrázáshoz alkalmas evőeszköz,  

opcionális a hálózsák  

Személyes jellegű holmik 

 

Egyéni jellegű igényeket lehetőleg előre kérjük jelezni (jelentkezési lapon), pl. gyógyszerszedés, 

allergia, stb. Értéket mindenki saját felelősségre hozhat. Kérés esetén megőrizzük és alkalmanként 

adjuk ki (mobil, tablet, zsebpénz) 

Speciális öltözet, vagy felszerelés nem szükséges, de megengedett, amennyiben azt jogszabály nem 

tiltja! 

 

- 

https://www.facebook.com/groups/901984369935638/


Jelentkezési lap 

Törökmező 2017.07.02-08. 

 

 

 

Tanuló neve:________________________________________________________________________ 

Születési adatok:____ év__hó__nap, Anyja neve:___________________________________________ 

TAJ kártya száma:________________  

Szülő adatai: 

Név:_______________________________________________________________________________ 

Elérhetőség:__ __ _________, mail:_____________________________________________________ 

 

Ismert betegség/allergia: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A táboron való részvételt engedélyezem, a részvételi díjat befizetem.  

1. részlet___________ 

2. részlet___________ 

3. részlet__________ 

4. részlet__________ 

5. részlet___________ 

6. részlet___________ 

 

Budapest. 2018.______________    _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési lap 

Törökmező 2017.07. 02-08. 

 

 

 

Tanuló neve:________________________________________________________________________ 

Születési adatok:____ év__hó__nap, Anyja neve:___________________________________________ 

TAJ kártya száma:________________  

Szülő adatai: 

Név:_______________________________________________________________________________ 

Elérhetőség:__ __ _________, mail:_____________________________________________________ 

 

Ismert betegség/allergia: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A táboron való részvételt engedélyezem, a részvételi díjat befizetem.  

1. részlet___________ 

2. részlet___________ 

3. részlet__________ 

4. részlet__________ 

5. részlet___________ 

6. részlet___________ 

 

Budapest. 2018.______________    _______________________________ 


