Bükkszentkereszti GYAPJÚ-ERDŐ napközis tábor 2021
Kedves Szülők!
Néhány hasznos információ a tábori részvétellel kapcsolatban.
A tábor szervezője: Solymosiné Zsiros Ágnes, Bükki Alkotóház.
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete kizárólag a jelentkezést bonyolítja le.
A koronavírus járvány okozta helyzet, és a most még előre nem látható, a tábor időpontjában érvényes
rendelkezések miatt, csak előzetes jelentkezés indul a Gyapjú-erdő táborral kapcsolatos igények
felmérésére. Előjelentkezést ezen a az űrlapon várunk!
A tényleges jelentkezés csak akkor indul el, ha lehetőség lesz a tábor megtartására. Erről az előzetesen
jelentkezőket e-mailben értesítjük.
Gyapjú-erdő nyári napközis tábor időpontjai:
•

7. hét 2021. augusztus 2-6-ig, (hétfőtől-péntekig)

•

8. hét 2021. augusztus 9-13-ig, (hétfőtől-péntekig)

helye: Közösségi Ház, Bükkszentkereszt, Kossuth út 32.
javasolt korosztály: 6-12 éves korig
A tábor szakmai része:
A várható időjárásnak megfelelően osztjuk be a programokat.
Rövid

kirándulásokat,

tervezünk

Bükkszentkereszten

és

Bükkszentkereszt közelében.
Séta közben megfigyeléseket

végzünk a

természetben, játékos

feladatokon keresztül felfedezzük a környezetünk élővilágát. Pihenünk,
játszunk a jó levegőn.
A kézműves foglalkozások alkalmával a gyerekek megismerkedhetnek a gyapjúval és felhasználási
lehetőségeivel. Megtanulhatják a nemezelés alapjait, különböző technikáit, korcsoportonként
differenciálva.
Arra törekszünk, hogy minél több, mosolygó gyerek tapasztalja meg az alkotás örömét. A táborban
készült tárgyakat, kincseket a gyerekek hazavihetik, és büszkén mutathatják meg otthon milyen ügyesek
voltak.

Amennyiben indul a tábor, és megtörténik a tényleges jelentkezés, a visszaigazolást követően előleg,
vagy a teljes díj befizetésével válik a jelentkezés véglegessé. Előleget nem áll módunkban visszaadni,
kivéve ha elmarad a tábor.
Az előleg befizetése nélkül töröljük a jelentkezést.
(A tábor csak abban az esetben indul el, ha az aktuális rendelkezések ezt lehetővé teszik.)
A tábor alapára: Kalkuláció alatt, kb 29.000Ft.
Testvérkedvezménnyel két gyerek táborozásának ára összesen: Kalkuláció alatt.
Az ár tartalmazza az egész napos programot, a kézműves foglalkozások anyagköltségét, háromszori
étkezést.
Nem tartalmazza az utazás költségét, a VOLÁN buszjegyek árát.
A Miskolcról induló gyerekek minden reggel menetrend szerinti Volán busszal utaznak
Bükkszentkeresztre, felnőtt kísérettel.
Gyülekező a Búza téren reggel 8-8.30-ig, a Volán pályaudvar 9-es kocsiállásánál. Bükkszentkeresztre
a busz 8.30-kor indul. (diák buszjegy ára egy útra: 235 Ft)
Csatlakozási lehetőség a csoporthoz Bükkszentkereszten 8.30-9.20 között a Közösségi Házban.
A bükkszentkereszti gyerekeket a programok befejezése után 16-16.30 óra között haza lehet vinni.
A miskolci gyerekek Bükkszentkeresztről a 16.00-kor induló menetrend szerinti busszal utaznak haza,
pedagógus kísérettel. A Búza térre 16.50-kor érnek, ahol szintén 9-es kocsiállásnál várakoznak a
szülők megérkezéséig.

Jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk erre a nyárra is!
Találkozunk augusztusban!

Solymosiné Zsiros Ágnes
Bükki Alkotóház
+36 20 4380497

2021. 04. 17.

