
 

 
 

 
                                                                               
 

 

 

Gyere Természet ISmereti Sátortáborba!! 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 

HOGY LEGYEN VÉGRE EGY IGAZÁN EMLÉKEZETES NYARAD! 

VAKÁCIÓ! 
Itt a tavasz, jön a nyár, közeleg a szabadság, a kánikula, az a két és fél hónap, amely most még hosszúnak 
tűnik, aztán észre sem veszed, volt, nincs... A családi nyaralás nem tölti ki az egész nyarad, de - mint mondani 
szokták – csak a buta gyerekek szoktak unatkozni. 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. 
JÖSSZ? 
De menj-e egyáltalán táborba? Hogy milyen lesz a táborozás, az múlik a tábor jellegén, a vezetőkön és a 
táborlakókon is. A jó tábori élmények évek múltán is fel-felderengenek: sokan felnőttként is gyerek- vagy 
kamaszkoruk legszebb nyarára emlékeznek vissza, ha kedvenc táborukra gondolnak. A táborozás tehát nagyon 
jól sülhet el, de persze nem helyettesíti azt a néhány nyári napot, amikor együtt a család, és közös 
programokat szerveztek szüleitekkel.  
TE.IS.S-tábor  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai közreműködésével bepillanthatsz a nemzeti park 
titkainak legmélyére, szakemberek irányításával:  
Ha érdekel a végtelen világ egy kis hazai szelete, a Dráva csodálatos élővilága, ha szeretnél a saját 
szemeddel látni természeti kincseket, a vizekben élő érdekes élőlényeket, ha készen állsz betekinteni a 
madarak rejtett világába, köztünk a helyed! Nálunk értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor 
várja a 10-14 év közötti fiatalokat Drávaszentesen, a Dráva Kapu Bemutatóközpont sátortáborában. Lesz 
még kincskeresés, térképészet, állatszobrászat, terepi foglalkozások, vetélkedő, falusi kalandozás, 
kenyérsütés, marha hajtás, sport, mozi, valamint több kirándulás és kézműves foglalkozás is, mely színesíti a 
programot vasárnaptól szombatig. Címszavak a tematikából: falu kutatás, vízminőség vizsgálat, 
madárgyűrűzés (+távcsöves és szabadszemes megfigyelés), térképészet, geocaching, éjjeli természet 
(éjszakai kincskereséssel megspékelve), íjászat, projektoros filmvetítés, strandolás, az Abaligeti Barlang és 
a DenevérMúzeum, valamint az Orfűi Malommúzeum meglátogatása, kézműves foglalkozás (papírmerítés, 
jelvény, ökopénztárca és csuhéfigurák készítése...), ssapatépítő játékok és vetélkedők.  
NYEREMÉNYESŐ 
Előfordul, hogy a táborlakók csapatokat alakítanak, amelyek elképesztő versenyeket vívnak egymással. 
Pluszok és mínuszok csattannak a csatatéren. A csatákat hol egyik, hol másik csapat nyeri, a "háborúban" 
azonban csak egy diadalmaskodhat, a tábor végén viszont az utolsók sem maradtak le a jutalmazásról, sőt! 
2009-ben tovább fokozzuk a kedélyeket a számtalan újdonságokkal; értelmet kap a tábori létezés, de a 
részletek hadd maradjanak a jótékony homály sejtelmes ködében! 
A nyári nyereményeső rögtön a tábor elején kezdődik, amikor elkészítheted a saját tervezésű jelvényedet. 
NE FELEDD! 
Hozd magaddal társadalombiztosítási kártyád fénymásolatát és 4 napnál nem régebbi orvosi igazolást, amely 
tanúsítja, hogy nem vagy kém, ufó vagy egyéb ellenséges elem, hanem minden rendben nálad és táborozhatsz. 
A jókedvedet, pedig azért ne hagyd otthon, mert nálunk ugyan nem kötelező a jópofi, de előfordulhat, hogy 
tréfarépa van reggelire, és akkor nehogy ott állj, mint nyuszika, aki répatortát követel a vadnyugati 
kocsmában. 
 
 

SÁTORTÁBOR A DRÁVA MELLETT! 



 

 
 

 
                                                                               
 

 

 
SZAKMAI TANÁCSOK 
Fontos, hogy csak akkora csomagot hozz, amekkorát elbírsz.  
A www.ddnp.hu honlapon találhatsz ehhez egy listát, ami megkönnyíti a pakolást. 
EGY GYERMEK TÁBOROZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 2009-BEN 
A részvételi díj 28.500 Ft/fő/turnus. (7 nap, 6 éj, teljes ellátással)  
Ebből 10.000 Ft előleget kell befizetni, a 10024003-01711820 számlaszámra. (a befizetéskor legyen 
feltüntetve a táborozó gyerek neve, a közleményben pedig: a „TE.IS.S-tábor” szót  és a számlázási cím). A 
fennmaradó összeget (18.500 Ft-ot) a táborba érkezéskor kell befizetni, a helyszínen. Az előleg 
befizetéséről az igazoló bizonylatot, vagy annak fénymásolatát kérjük, küldjék el gyermekükkel.  
Az előleg befizetési határideje: 2009. június 10. (a befizetett előleget nem áll módunkban visszafizetni) 
Helyszín: Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont 
7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.  
A 2009-ES TE.IS.S-tábor időpontja: 2009. június 21-27. 
Jelentkezési határidő: 2009. június 10. 
AZ ELSŐ TE MAGAD LÉGY! 
A tábor maximális befogadóképessége 40 fő, így igyekezz, hogy le ne maradj! 
Add tovább a tábor hírét haverjaidnak, iskolatársaidnak, barátaidnak, hogy ők se maradjanak ki a buliból. 
Ehhez minden segítséget megadunk (pl.: szórólapok). Ha bármi kérdésed van, jelentkezz ügynökünknél: 
Ferenczi Katalin, 30-326-9459, 72-517-222, fax: 72-517-229 
ferenczik@ddnp.kvvm.hu - www.ddnp.hu  azon belül a TE.IS.S-tábor link alatt 
 
 
TE.IS.S-tábor JELENTKEZÉSI LAP (az űrlapot kérem, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!) 
 
Táborozó neve:_____________________________________________________________ 

Életkor:_________ éves (születési idő:……………..év……………………..hó…………….nap) 

Lakcíme:______________________________________________________________________________________________ 

Szülők elérhetősége:_____________________________________________________________________________________ 

Allergia, betegség, vagy egyéb tudnivaló a táborozóról: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2009. évre 
szervezett TE.IS.S-tábor (2009. június 21-27. Drávaszentes – Dráva Kapu Bemutatóközpont 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 
1.) tájékoztatójának  tartalmát megismertem, azt elfogadom, gyermekem részvételéhez erre figyelemmel járulok hozzá.  
A téves, valótlan adatokból származó esetleges hátrányokért, károkért a szervező nem vállal felelőséget 
 
dátum: ………………………..… 
        ___________________________________________________ 

         szülő(k) aláírása 


