Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
2022. évi nyári bentlakásos tábora
Tegzes tábor
Kedves Szülők!
Ha az idén nyáron is szeretnék gyermeküket jó kezekben, biztonságban, friss levegőn és élményekben
gazdag táborban tudni, akkor sok szeretettel ajánljuk az Önök és gyermekük, gyermekeik figyelmébe a
Mecsekerdő Zrt.-nél több éve működő bentlakásos nyári táborunkat.
Táborunk helyszíne a Nyugati-Mecsek egyik festői szépségű völgyében - Pécstől 27 km-re - fekvő Erdő Háza,
ahol természeti környezetben, friss levegőn tölthetnek el 5 napot a táborozók.
Az erdő mélyén megbújó ökoház mellett füves futball- és röplabdapálya, erdei játszótér, erdei tornapálya,
tematikus tanösvények – Lombkorona tanösvény, Kincset rejtő erdő tanösvény – és Odútanoda is várja a
gyerekeket.
Ha nem zavar a madárének,
s, hogy nincs mindenhol térerő,
ha bakancs töri fel a lábad
s nem alkalmi cipellő,
ha szereted az erdő csendjét
ha érdekel, ki száll-szalad,
tölts velünk egy remek hetet,
mely jó emléknek megmarad!
Tegzes táborunkba a természetet felfedezni vágyó 4-6 osztályos gyerekeket várjuk, akik szeretnek túrázni,
hegyen, völgyön barangolni, az erdő növény és állatvilágával ismerkedni, felfedezni a pataklakó állatokat. Az
erdő által adott anyagokra épülő kézműves foglalkozások, a sok közös játék, furfangos fejtörők fejlesztik a
gyerekek kreativitását és csapatban való együttdolgozását. A kirándulások, a közös játékok és az esti tábortűz
felejthetetlen élményekkel gazdagítja a táborozókat. A táborlakók az 5 nap alatt megismerkednek a
turistatérkép és a tájoló használatával, és néhány túlélési technikával is. A tábor végén a csapatok egy
izgalmas tájékozódási túraversenyen mérhetik össze a táborban szerzett ismereteiket, gyakorlati tudásukat.

A tábor maximum létszáma: 20 fő
A táborhelyek betöltése a jelentkezések érkezési sorrendjében történik.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Tábor időpontja

Tábor neve

Táborvezető

2022. augusztus 8. – 12.

Tegzes tábor

Scheitler Adrienn

Az 5 napos tábor részvételi díja 42 500 Ft, mely tartalmazza a szállást, a napi négyszeri étkezést és a
kézműves foglalkozások alapanyagait.
Testvérek jelentkezésekor a második gyermek részvételi díja 10%-os kedvezménnyel 38 250 Ft.
A „Mecsekerdő klubkártya” a tábor díjából 10%-os kedvezményre jogosít.

Az egyes kedvezmények egymással össze nem vonhatók!
A részletes programot és felszerelési listát a tábor kezdése előtt két héttel kapják meg a jelentkezők.
A helyszínről a képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu/erdei iskola/mókus suli/képek

Jelentkezés: mokussuli@mecsekerdo.hu
A táborral kapcsolatos információk kérhetők:
Scheitler Adrienn: 30/66-30-924
mokussuli@mecsekerdo.hu

