Erdei Vándortáborok családostul is!
Sok szeretettel várjuk a természetkedvelő, kirándulni vágyó családokat, és kisebb-nagyobb
baráti társaságokat az Erdei Vándortáborok útvonalainkra.
Az egyhetes táborokban, egy békés családi vagy baráti együttlét során lehetőség nyílik
megismerni a Mátra, a Börzsöny, a Pilis, a Bakony vagy a Mecsek természeti és kulturális
szépségeit. Ha szívesen átélné családjával vagy barátaival a sátrazás, az erdei vándorlás, a
tábortűz körül ülés hangulatát, akkor feltétlenül jelentkezzen az info@erdeivandor.hu címen.
Az erdei vándortáborok ideje és helyszínei:
Táborozási időszak: 2017. július 1. – 2017. augusztus 20.
Táborok időtartalma: 7 nap/6 éjszaka
Helyszínei:






Mátrai erdei vándortábor: útvonal 5 táborhellyel: Sirok – Csevice Erdei Iskola –
Nagybükkfatisztás – Galyatető – Fenyvespuszta, Tar
Börzsönyi erdei vándortábor: útvonal 4 táborhellyel: Diósjenő – Pénzásási
Turistaház – Kútbereki táborhely – Bernecebaráti
Pilisi erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Visegrád – Pilisszentlászló –
Csobánka
Bakonyi erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Bakonybél – Huszárokelőpuszta
– Hubertlaki-turistaház – Bakonybél
Mecseki erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Komló-Sikonda – KomlóZobákpuszta – Pécsvárad

Részvételi díj: fejenként 22 000 Ft, amely tartalmazza a következő szolgáltatásokat:






Szállás 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban (sátor
fekhellyel, közösségi és étkező helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC)
A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján reggeliig napi háromszori étkezés,
amiből egy meleg étkezés,
Orvosi ügyelet,
Információs anyag a túraútvonalról és a programokról,
Garantált (a résztvevők számára ingyenes) szabadidős programok

Családos vándortáborra vonatkozó jelentkezési feltételek:








Jelentkezni az info@erdeivandor.hu címen lehet „családos vándortábor”
tárgymegjelöléssel.
A jelentkezés a létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb a választott indulási időpont
előtt 2 héttel lehetséges.
Családos vándortáboron résztvevő csoport minimum létszáma 15 fő, melynek legalább
fele (8 fő) 18. életévét nem betöltött gyermek.
Minden megkezdett 10 fő gyermekre jutnia kell legalább egy, 18. életévét betöltött
felnőtt kísérőnek.
A vándortábor útvonalak ajánlott korosztálya az általános iskola felső tagozatos és
középiskolás korosztályok, de szülő felügyelete mellett a vándortáboron részt vehet
általános iskola alsó tagozatos, vagy azt 2017-ben megkezdő diák.
A családos csoportnak meg kell neveznie a vándortábor vezetőjét, aki a táborozás
felelős szervezője és vállalja a kapcsolattartó szerepét.
Az odautazás megszervezése és költségeinek viselése a jelentkező terhe.

A jelentkezéseket várjuk az info@erdeivandor.hu címen „családos vándortábor”
tárgymegjelöléssel.

Országos Erdészeti Egyesület

Az Erdei Vándortábor programmal kapcsolatos további információ:
Országos Erdészeti Egyesület
Tel: 06 1 201 6293
info@erdeivandor.hu
www.erdeivandor.hu

