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Tölts feledhetetlen, jó hangulatú hét napot az
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A csodálatos természeti környezet, a játék és az alkotás öröme, a jurtákban alvás
is különleges élménnyé teszi ezt a hetet.
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Helyszín: Pusztaberki
Időpont: 06. 16-tól 06. 24-ig, vagy június 26.-tól július 02.-ig
Korosztály: 10-14 év
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A gazdag programajánlatból néhány:

A gazdag programajánlatból néhány:

eszközös népi játékok (pl. csülközés, bigézés) megtanulása, játszása,
játékeszközök készítése és díszítése (amiket a gyerekek haza is vihetnek),
baranta bemutató, önvédelmi fogások tanulása, középkori harci játékok,
természetközeli életmód elemei,
gyógynövények megismerése,
túrák a közeli erdőkben,
ismerkedés az ősi magyar világképpel, rovás,
népi motívumok megismerése és azok felhasználása alkotásokban,
népmesék, népdalok,
„mesél a csillagos ég” (csillagképek és azokkal kapcsolatos történetek),
néhány környékbeli nevezetesség megtekintése,
strandolás a Bánki tónál (a tábor helyszínétől kb. 4 km)
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Jelentkezés: a Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehetséges. A
kitöltött Jelentkezési lap eljuttatása a szervezőknek történhet e-mailben,
személyesen vagy postán (1185 Budapest Tapolcsányi u. 1. címre, Dibáczi Enikő
nevére).
A jelentkezés az előleg befizetése után realizálódik.
Előleg befizetése: 8.000 Ft, április végéig fizetendő.
A 2. részlet (8.000 Ft) május végéig esedékes.
A 3. részletet (16.000 Ft) induláskor kérjük.
A tábor összes költsége tehát 32 000 Ft/fő.
Ebben a napi 4 étkezés, szállás, programok (az ezekhez szükséges személyi és
anyagi feltételek) biztosítása van benne.
Fizetési mód: átutalás vagy személyesen.
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Táborba jelentkező gyerekek számára szülői értekezletet tartunk május elején.
Bővebb tájékoztatás itt: kispestszovetseg.org/tabor
nomadtabor2016@gmail.com
vagy tel.: Dobó József 06 70 39 20 516
Dibáczi Enikő 06 70 676 3777
Szervezők: Koppány Vezér Baranta, Magyar Kincsestár, Első Kispesti Szoc.
Szöv
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Átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatba írja be, hogy TÁBOR és a
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Bankszámla szám: Első Kispesti Szociális Szövetkezet
MagNet Bank: 16200144-18518368
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Személyes befizetés esetén kéjük egyeztessen a szervezőkkel.
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Jelentkezési lap leadható:
Levélben 1185 Budapest Tapolcsányi u. 1. címre, Dibáczi Enikő nevére
e-mail –en a: nomadtabor2016@gmail.com címen
Vagy személyesen a befizetéssel egy időben.
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