Bükki KALAND napközis tábor 2021.

A koronavírus járvány okozta lezárások és intézkedések miatt 2021-ben is
elsőként előjelentkezés lesz, a tábori jelentkezés tényleges érvényesítése,
befizetés csak akkor lehetséges, ha azt a hatályos intézkedések illetve
jogszabályok majd megengedik.

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

Leírás:
Két délutáni foglalkozás a BFTE szervezésében a Miskolci Állatkert és
Kultúrparkban történik, az „A” héten pluszban a nyíregyházi Sóstó-Zooba
látogatunk el. A további napokon a kalandoké és a bennünket körülvevő Bükk
hegységé a főszerep. „B” héten a Gömör-Tornai-karszthoz látogatunk el. A teljes
program során nagy szerepet kap a természet értékeinek közvetítése és kiemelt
védelme, a foglalkozásokat a környezeti nevelés szellemében alakítjuk.

Az egymást követő hetek tematikái hasonlóak,
programjai részben különbözőek, az „A” hét a
„Zoosabb” a „B” hét pedig a „Kalandosabb”.
1-6. hét részletes programja itt található: program

Ajánlott korosztály: általános iskola 2-6 osztályát végzettek. A jelentkezés
feltétele, hogy az 2. osztályt már elvégezte a gyermek.

Bükki KALAND napközis tábor tervezett turnusai:
1.hét: 2021. június 21-25., 2.hét: 2021. jún. 28- júl. 2., 3.hét: 2021. július 5-9.,
4.hét: 2021. július 12-16, 5.hét: 2021. július 19-23., 6.hét: 2021. július 26-30.
A vírushelyzet miatt turnuslemondás, változás is lehetséges!

Bükki KALAND napközis tábor egy hetes tervezett alapára: 26-27.000 Ft
Második hét vagy kedvezményes hét tervezett alapára: 24.500-25.500 Ft
(amennyiben az éven más turnuson is részt vett már a gyermek, kedvezményes
áron veheti igénybe a második hetet; amennyiben testvérek jelentkeznek az
egyik gyermek kedvezményben részesül már az első héten is).
Az ár változhat előre nem látható gazdasági, szervezési események
függvényében!

- A napközi alapára tartalmazza a délelőtti és délutáni programok, az egyszeri
étkezések, a pedagógus vagy túravezetői végzettségű csoportvezetők, a
szervezés költségét, a csütörtöki, pénteki napokon az utazás költségét
(Volánbusz, Máv).
- Étkezés: az 5 nap alatt 3 alkalommal biztosítunk ebédet.
- A táborok ideje alatt a fenntartható közösségi közlekedést használjuk, viszont a
tábor ára NEM tartalmazza a helyi közlekedés (MVK Zrt) árait. (a programoknál
jelezzük a szükséges menetjegyek árát! Általában érdemesebb gyermek 30
napos bérletet váltani.)

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

Általános információk, jelentkezés:
• Táborainkra az előjelentkezést kizárólag ezen az űrlapon fogadjuk el.
Jelentkezés után visszaigazoló üzeneteket küldünk 48 órán belül
(munkanapokon), ha nem kapott levelet ismételje meg, vagy érdeklődjön!
• Fontos, hogy előjelentkezés után még senki ne utaljon senki semmilyen
tábori összeget, előleget, mert azt nem áll módunkban visszafizetni!
• A koronavírus járvány okozta vészhelyzet feloldása után, küldünk egy
emailt, ez után lehet ténylegesen jelentkezni. Ezután fogunk csak minden
tábor esetében előleget, illetve az idő függvényében a teljes befizetést
kérni, mely véglegesíti a jelentkezést.
• Táboraink

gyülekező

helye,

az

egyesületünk

irodája:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet (bent az udvarban fehér csengő)

• Amennyiben van egyéb kérdése, azt várjuk email címünkre:
Makár Richárd tabor(kukac)bukkikalandozoo.hu
Vagy telefonon: Makár Marietta +3620/669-83-64
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