Nyári TÁBORJÁRÓ EXPEDÍCIÓ 2020

Célja a legendás cserkész-, vagy úttörőtáborok hangulatát felidéző, élményközpontú gyerekközösség működtetése,
hasznos praktikák elsajátítása. Hagyományőrző programok, ötvözve a legmodernebb külföldi és belföldi
ismeretekkel. Pl.: Népszerű tudomány, WOWW módszer, kadét program.
A PROGRAMBAN VOLT DIÁKOK IS RÉSZT VEHETNEK! „IFI”-ként
„JUNIOR” PROGRAMUNKBAN az 50 óra „közösségi szolgálatba”
beszámítható.
Kalandpark, sport, természetjárás mellett összetettebb feladatokat is
megoldunk. Kódfejtés, tájékozódás, 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
2020. 06.29-07.05. (7 nap, 6 éjszaka) magában foglalja:
Szállás, utazás, ellátás, kalandpark, programok.
Díjazás 45.000 Ft; Részltekeben: 6x7500 Ft részlet
Tájékoztatom az érdeklődőket és jelentkezőket, hogy a részvételi díjon felül
pályázati támogatást is igénylünk! Így a tábor - az előző évekhez hasonlóan - olcsóbb
az országos átlagnál.
ADATAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS:
A pályázati támogatás feltétele az események dokumentálása. A programokról
felvétel készül, melyen a gyerekek szerepelnek.
A jelentkezés egyben adatvédelmi hozzájárulás is a felvételek törvényeknek
megfelelő felhasználására:
Táborjáró 10-14 zárt csoport. iskolai honlap, iskolai évköny, tankerület szakmai kommunikációs anyag, fenntartók
gazdasági intézménye, honvédelmi pályázatok, pedagógiai munkával kapcsolatos minősítési eljárások.
Fentiektől eltérő felhasználás nem támogatott, rendkívüli esetben az érintett személy egyéni hozzájárulásához kötik!

Jelentkezés
Jelentkezési lap (1. melléklet) kitöltésével (szándéknyilatkozat), 7500 Ft előleg befizetésével
(januártól esedékes. - további 5×7500 Ft havi részlet, legkésőbb június 12-ig.)
Gyerek adatai mellett fel kell tüntetni: TAJ szám, Szülő elérhetősége
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.
A táborozást csak érvénye orvosi lappal lehet megkezdeni! (2. melléklet)
Táborjáró 10-14 oldalra kérhető regisztráció https://www.facebook.com/groups/901984369935638/

Budapest, 2020. 01.09.
Majoros József Attila táborvezető (CSVMG)

Programok (tervezet)
1.

2.

3.
4.

nap: utazás busszal az iskola elől. Szállás
elfoglalása, csapatok megalakítása,
eligazítás, portya, vacsora, ismerkedési
este, bátrak útja (csillagtúra)
nap: tájékozódás, túlélési praktikák
(menedék, tűz, víz, eü) délután sport, este
vetélkedő
nap: önvédelem, elsősegély, „harcászati”
taktikák
nap: „kalandpark”, opcionális –
időjárásfüggő programok: alkotóház,

5.

6.
7.

bemutatók, oktatófilm, álcázás, maszk,
testfestés
nap: társadalmi túlélés - civil technikák,
hálózati „hadviselés” (hacker, troll, hoax,
okostelefon, family safety, internet)
kódok, titkosírás
nap: járőrverseny, búcsúest
nap: Táborzárás, Értékelések, reflexiók,
hazautazás

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
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,

18:00 vacsora
19:00 esti program
21:00 tisztálkodás
22:00 silencio
Javasolt leltár
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!

Telefonos segítség: 06 1 380 7170 CSVMG

1. melléklet

Jelentkezéskor leadandó
Jelentkezési lap
Törökmező 2020.06.29-07.05.

A TÁBORJÁRÓ EXPEDÍCIÓ 2020 tájékoztató megismertem, azt elfogadom.
Az adatvédelmi a tájékoztatóban foglalt mértékig hozzájárulok fénykép és videó felhasználásra.
Az induláskor érvényes egészségügyi lapot leadom, tudomásul veszem, hogy enélkül a táborozás nem
lehetséges.
Amennyibe a táborozó a táborozáson nem tud megjelenni, a részvételi díj csak akkor igényelhető
vissza, ha gondoskodott helyettesről, aki megfelel a táborozás kiírt feltételeinek.

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___________
3. részlet__________
5. részlet___________
2. részlet___________
4. részlet__________
6. részlet___________
Budapest. 2019.______________

_______________________________

2. melléklet
Leadandó induláskor; 2020. 06.29.
EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT Táborjáró 10-14 Táborokban való részvételhez
A gyermek neve:…………………………………………………………………………
A gyermek születési dátuma: …………év ………………..………..…hó …………nap
A gyermek lakcíme:………………………………………………………………………
A gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének neve:*………………………………...
A gyermek nevelőszülőjének neve:** ……………..………………………………………
A gyermek TAJ-száma:……………………………………………………………………
Nyilatkozom arról, hogy a gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi a táborozáson való részvételt, a gyermeken
nem észlelhetők az alábbi tünetek: Láz; Torokfájás; Hányás; Hasmenés; Bőrkiütés; Sárgaság; Egyéb súlyosabb
bőrelváltozás, bőrgennyesedés; Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
Nyilatkozom továbbá, hogy a gyermek tetű- és rühmentes.
Nyilatkozom, hogy a gyermek az alábbi speciális diétás étrendet követi:
………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………...………………………………………………………………………………………
1 A nyilatkozat a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM
rendelet 4.§ (2) és (2a) bekezdései alapján kerül kitöltésre. „A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti
adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő
gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a
táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.” „Az iratokat a
táborozás szervezőjéhez – az általa megállapított határidőig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot legkésőbb a
táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor
helyszínén kell tartani.”
Amennyiben a gyermeknél ismert allergia, érzékenység áll fenn, vagy a tábor ideje alatt rendszeresen gyógyszert kell
szednie, kérjük, nevezze meg a szedett gyógyszer(ek) pontos típusát (hatóanyag tartalommal együtt), a szedés
gyakoriságát és rendjét:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NYILATKOZAT a gyermek hazaszállításáról:
Tudomásul veszem továbbá, hogy gyermekemet a táborozás alatt haza kell szállítanom, ha: engedély nélkül elhagyja
a tábor területét, magatartásával akadályozza a tábori életet, nem tartja be a Házirendet (a táborvezető döntése
alapján), megbetegszik, baleset éri (a sürgősségi ellátást követően, amelyről a táborvezető gondoskodik). (A fentiek
esetén a táborvezetőnek azonnali értesítési kötelezettsége van a szülő/törvényes képviselő/nevelőszülő felé az általa
megadott elérhetőségeken.)
Nyilatkozom, hogy a gyermek átadott személyes és egészségügyi adatainak – az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok és az adatkezelési nyilatkozatomban meghatározottak szerinti – célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulok.
A nyilatkozatot kiállító szülő/törvényes képviselő/nevelőszülő
neve: ……………………………………………………………………………………..
lakcíme: ……………………………………………………………..……………………

telefonszáma: …………………

