BFTE KALAND napközis tábor 2022.

A tábor szervezője a Bükki KalandoZoo csoport
(a Bükki Fiatalok T. E. és Móré Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.)

Idén 20 éves az egyesületünk a BFTE, illetve 15 éve indítottuk el a Bükki
KalandoZoo csoportunkat/honlapunkat, mely természetközeli táboroztatást
tartja szem előtt.
Turnusaink programjai az elmúlt évek kedvenceiből épül fel. Az egymást követő
hetek tematikái hasonlóak, programjai részben különbözőek, a 3. és 5. hét a
„ZOOsabb” a 4. és 6. hét pedig a „TÚRÁsabb”.
A teljes program során nagy szerepet kap a természet értékeinek közvetítése és
kiemelt védelme, a foglalkozásokat a környezeti nevelés
szellemében alakítjuk.

A 3. és 5. hét részletes programja itt található!
A 4. és 6. hét részletes programja itt található!

Ajánlott korosztály: a 3. és 5. hét esetében általános iskola 2-6 osztályát
végzettek. A jelentkezés feltétele, hogy az 2. osztályt már elvégezte a gyermek.
A 4. és 6. hét esetében általános iskola 3-6 osztályát végzettek. A jelentkezés
feltétele, hogy az 3. osztályt már elvégezte a gyermek.

BFTE KALAND napközis tábor meghirdetett turnusai:
3.hét: 2022. július 04-08.,
4.hét: 2022. július 11-15,
5.hét: 2022. július 18-22.,
6.hét: 2022. július 25-29.

BFTE KALAND napközis tábor egy hetes alapára: 37.000 Ft
Kedvezményt együtt táborozó testvérek esetén adunk:
2 gyermek táboroztatása: 72.000 Ft
3 gyermek táboroztatása: 105.000 Ft
3-nál több gyermek táboroztatása 35.000Ft/gyermek
Befizetett tábori díjat lemondás esetén nem tudunk visszafizetni, betegség
esetén, orvosi igazolás ellenében min. 6.000 Ft/fő ügyintézési díj levonásál tudjuk
visszautalni a díjat.

A napközi alapára tartalmazza a délelőtti és délutáni programok, az egyszeri
étkezések, a pedagógus vagy túravezetői végzettségű csoportvezetők, a
szervezés, az utazás költségét (különjárat, Volánbusz, Máv) és egyéb járulékos
összegeket.

- Étkezés: az 5 nap alatt 4 alkalommal biztosítunk hidegcsomagot, 1 alkalommal
meleg

ebédet.

Ételallergiásoknak

hidegcsomagot

nem

biztosítunk,

természetesen annak árát levonjuk a költségekből.

- A táborok ideje alatt a fenntartható közösségi közlekedést használjuk, viszont a
tábor ára NEM tartalmazza a helyi közlekedés (MVK Zrt) menetjegyeinek árait.
A programoknál jelezzük a szükséges menetjegyek darab számait!

A szakmai programok alatt a gyermekek számára mobiltelefon használata nem
megengedett!

Általános információk, jelentkezés:
• Tábori jelentkezés menete:
2022. április – előjelentkezés
2022. május – adatfelvétel, díjbekérés, tábori díj utalása

• Táboraink gyülekező helye, az egyesületünk postacíme:
3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet
(irodai ügyfélfogadás nincs, ott nem tartozkodunk, csak a táborok kezdési
időpontjában)
• Amennyiben van egyéb kérdése, azt várjuk email címünkre:
Makár Richárd: tabor(kukac)bfte.hu
Vagy telefonon: Makár Marietta +3620/669-83-64
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