
 

 
 

NLB! ŐSZI KALANDTÁBOR Paks-Cseresznyésen 

 2014. október 26–28.  
 
A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület és az Ifjúsági Unió Szekszárd őszi 
kalandtábort szervez 12 év feletti fiataloknak. A tábor célja a túrázás és a tájékozódási 
túraversenyzés megszerettetése, megismertetése, megfűszerezve sok kalanddal és 
játékkal. 

 

Miért nem szabad otthon maradnod? 
1) Találkozhatsz, ismerkedhetsz „korodbeli” jó arcokkal 
2) Nem lesz híja az emlékezetes kalandoknak - élmény és dráma minden mennyiségben 
3) Többet tudhatsz meg magadról, társaidról, lehetsz csapatjátékos 
4) Küzdhetsz a jövőért ésszel, kézzel, nádi hegedűvel 
5) ...és biztos lehetsz benne, hogy jól fogsz szórakozni! 
 

Étkezés: 
Kiadós reggeli, ebéd és vacsora.  

Kérjük, hogy első napra ebédre és uzsonnára hozz magaddal szendvicset, vacsora már lesz! 
 

Helyszín és szállás: 
A Paks melletti Cseresznyésen a Cseresznyéskert Erdei iskolában. 

 

A hálózsákhoz hozz magaddal lepedőt (kötelező), ellenkező esetben a szálláson kapsz, 
amiért 500 Ft egyszeri lepedőmosatási díjat kell helyben fizetned (a részvételi díj NEM 
tartalmazza). 
 

 
 
 
 
Tervezett programok: 

- Közös túrák (éjszakai-nappali) 
- Tájékozódás elméletben és gyakorlatban 
- Sok-sok játék és kaland 
- Kerékpározás 
- Tábortűz és közös szalonnasütés 

 
Gyülekező és indulás: 

Október 26-án 8:30-kor találkozunk a Stuttgart udvarban, indulás 9:00-kor. 
Hazautazás: október 28-án késő délután. 



 

Amit ne felejts otthon: 
 
 

� jókedv ☺ 
� szülői nyilatkozat 
� hálózsákot és lepedőt! (igény szerint kispárnát) 

ha nem hozol lepedőt, egyszeri 500 Ft-os áron kaphatsz a szálláson 
� bukósisak és láthatósági mellény a biciklizéshez kötelező! 
� jelmez a Halloween partyhoz + sminkkészlet! 
� zseb(fej)lámpa 
� jegyzetfüzet, toll, ceruza, 
� időjárásnak ���� és táborozásnak megfelelő ruházat, túrabakancs, sportcipő, 

váltócipő,esőkabát és dzseki, szabadidőruha, váltás nadrág, pólók, zoknik, 
fehérnemű, pizsama, tisztálkodási csomag, törölköző,papucs, stb. 

� kis hátizsák, benne kulacs vagy kis pet palack a túrákhoz 
 

Jelentkezési határidő: 
2014. október 17. (hétfő) 

(A jelentkezési lap, a szülői nyilatkozat visszaküldésével és a részvételi díj befizetésével) 
 

A tábor részvételi díja 6.000Ft, ami tartalmazza az erdei iskola szolgáltatásait, az 
utazás, szállás, étkezés és saját programjaink költségeit. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ne is gondolkozz tovább, jelentkezz most! 
 

Jelentkezni az Ifjúsági Unió Szekszárd irodájában tudsz: 
Szekszárd, Szent László u. 19. fsz/2. 
30/996-40-91; 74/512-073; ifu@ifu.hu 

 
További információ: 

Pék Györgyi 
30/488-13-17 
Szauer Szilárd 
30/537-90-01 

Losonczyné Csuprik Erika 
30/474-52-58 



 

 
Jelentkezési lap 

NLB! ŐSZI KALANDTÁBOR 

2014. október 26 – 28. 
 
 

 

Nevem  

Születési dátumom  

Lakcímem  

Telefonszámom  

E-mail címem  

TAJ számom  

Háziorvosom neve, 
elérhetősége 

 

Szüleim neve és 
elérhetősége 

 

Iskolám (és osztály)  

 
Jelentkezem az őszi táborba: 
 
 
  
 aláírás 
 
 
 
Gyermekem részvételéhez hozzájárulok (ha nem múltál el 18 éves): 
 
 
  
  
 Szülő(k) aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szülői nyilatkozat  

 

 

Alulírott ……………………………………………………… engedélyezem, hogy kiskorú gyermekem, 

(gyermek neve, osztály) ………………………………………………….. a TanÖsvény Természetjárásért 

Egyesület által szervezett őszi táborban a Cseresznyési Erdei Iskolában 2014. október 26-28. között részt 

vegyen. A táborhoz gyermekem számára megfelelő piszkolható, zárt cipőt és kényelmes, szabad mozgást 

lehetővé tévő ruházatot biztosítok. A szükséges felszerelésekről (a táborvezetővel való egyeztetés után) 

gondoskodom. 

 

Gyermekemnek nincs olyan betegsége, sérülése, amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad 

természetben veszélyt jelentene számára. Amennyiben a gyermeknek állandó gyógyszerre van szüksége 

(pl. asztma-spray, inzulin, stb.), azt a tábor során is magánál tartja, és erről a Táborvezetőt tájékoztatja. 

 

A továbbiakban elfogadom, hogy gyermekem az én felelősségemre vesz részt a táborban. Aláírásommal 

elfogadottnak tekintem, hogy amennyiben gyermekem táborban tanúsított magaviselete nem 

összeegyeztethető az elvárt viselkedéssel, úgy a táborvezető kizárhatja a tábor folytatásából, s ezért utólag 

semmiféle anyagi felelősséggel nem tartozik. 

 

 

2014. ……………………………… 

 

                                                                        ………………………………………………….. 

                                                                                                    szülő/gondviselő 

 


