
 

 

 
 

Nyárkezdő napközis tábor 
az Ős-Dráva Látogatóközpontban 

 
Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket 

Szaporcán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ős-Dráva Látogatóközpontjában. 
 

A TÁBOR IDŐPONTJA: 2020. július 6-10., minden nap 08.00-16.00-ig 
HELYSZÍNE: Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 

 

 
 

A tábor maximális befogadóképessége 16 fő. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. június 29. 

 
A RÉSZVÉTELI DÍJ: 22.000 Ft, mely a helyszínen, az első napon, érkezéskor fizetendő.  

(A környékbeli – Szaporca és környéke – településekről érkező gyermekek kedvezményes 
áron, 18.000 Ft-ért vehetnek részt a táborban.) 

 
Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban: A jelenleg érvényben levő Kormányrendeletek értelmében napközis táborok megrendezésre 
kerülhetnek. Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében a táborok működtetése során különös 
figyelmet kell fordítani a hatályos járványügyi szabályok betartására, ami a szülők és a táborlakók részéről is kölcsönös megértést és 
együttműködést igényel. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatásokat, útmutatásokat kérjük, hogy alapos figyelemmel olvassák el és beszéljék át 
otthon is a gyermekekkel. A tájékoztatások - többek között – a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján érhetők el: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/651-utmutato-jatszoterek-uzemeltetesehez-es-hasznalatahoz-a-jarvanyugyi-
veszelyhelyzet-idejen 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-
szabalyokrol 

 
Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: 
Pallos-Rózsa Anita, tel.: 30-377-3383, e-mail: rozsaa@ddnp.hu 
 
Honlap: www.ddnp.hu – részletes információk a QR-kód alatt: 



 

 

 
 

 

PROGRAMTERV 
 

(A programok esetleges változásainak, cserélésének jogát fenntartjuk pl. rossz idő esetén) 
 

1. nap 
 

08.30 – 09.30 Ismerkedés 
09.30 – 11.30 Az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításának megtekintése 

interaktív foglalkozással 
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 15.00  Időjárásvadászat 

 

2. nap 
 

08.30 – 11.30  Őshonos háziállatok nyomában  
12.00 – 13.00  Ebéd 
13.00 – 15.00 Mit rejt a tanösvény? (Túra az Ős-Dráva tanösvényen) 

 

3. nap 
 

08.30 – 10.30  Madárgyűrűzés a gyakorlatban 
(túra a Dráva élővilága tanösvény madárgyűrűző állomásához, 
majd ott madárgyűrűzés szakember segítségével) 

10.30 – 11.30  Madárgyűrűző napló készítése 
12.00 – 13.00  Ebéd 
13.30 – 14.00  A látogatóközpont madarainak megismerése 

(távcső, spektív segítségével) 
14.00 – 15.00  Kézműveskedés 

 

4. nap 
 

08.30 – 09.30  Gyógyító füveink előadás és teakóstoló 
09.30 – 10.30 Gyógynövénykert felfedezése 
10.30 – 11.30 Kézműveskedés gyógynövényekkel  
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 15.00  Hulladékfeldolgozás régen és most  

 

5. nap 
 

08.30 – 09.30  Tájékozódási alapismeretek játékos formában 
09.30 – 11.30  Kincskeresés a látogatóközpont területén 
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 15.00 Táborzáró szöszmötölés 



 

 

 
 

TUDNIVALÓK 
 

 
JELENTKEZÉS 
A tábori jelentkezés a jelentkezési lap 
kitöltésével és a Duna-Dráva Nemzeti 
Parkhoz való eljuttatással (e-mail vagy 
posta) válik véglegessé. A táborvezető 
telefonszámán (30/377-3383) hétfőtől 
péntekig 7.30-tól 16.30-ig lehet 
felvilágosítást kérni a tábor telítettségéről.  

 
ÉTKEZÉS 
A tábor során napi egyszeri meleg étkezést 
biztosítunk, amelyet a közeli települések 
vendéglátóhelyei biztosítanak a számunkra.  
 
 
NE FELEDD! 
A tábor első napjára hozni kell a gyermek társadalombiztosítási kártyájának fénymásolatát, valamint egy 
4 napnál nem régebbi, a szülő által kiállított nyilatkozatot, mely igazolja, hogy nincs a gyermeknek 
fertőző betegsége és táborozhat. A nyilatkozat elkészítéséhez útmutatás a jelentkezési lapot követő 
oldalon található. 
 
FELSZERELÉS 
A legfontosabb az időjárásnak megfelelő öltözet, mely alkalmas arra, hogy kirándulásokon, szabadtéri, 
illetve kézműves foglalkozásokon vegyenek részt a gyerekek. 
 
Kirándulásra megfelelő öltözet: 
- hosszú nadrág 
- kardigán 
- zárt cipő 
- hátizsák 
- baseball sapka (nap ellen) 
- szúnyog- és kullancsriasztó 

 
Ha valamilyen gyógyszert szed a gyermek, asztmás vagy allergiás, kérjük, hogy ezt mindenképpen 
tudassák a táborvezetőkkel (jelentkezési lapon is kérjük jelölni). 



 

 

 
 

NYÁRKEZDŐ NAPKÖZIS TÁBOR AZ ŐS-DRÁVA LÁTOGATÓKÖZPONTBAN 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
 
(Az űrlapot kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!) 
 
Táborozó neve: ______________________________________________________________ 

Életkor:_________ éves (szül. idő: ________ év _____________________ hó ________ nap) 

Lakcíme: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Szülők neve és elérhetősége napközben (telefonszám, e-mail): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Allergia, betegség, vagy egyéb tudnivaló a táborozóról: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság által 2020. évre szervezett „NYÁRKEZDŐ NAPKÖZIS TÁBOR” 
(2020. július 6-10., Szaporca) tájékoztatójának tartalmát megismertem, azt elfogadom, 
gyermekem részvételéhez ez alapján járulok hozzá.  

 
A téves, valótlan adatokból származó esetleges hátrányokért, károkért a szervező nem 
vállal felelősséget. 

 



 

 

 
 

 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Ön által megadott adatokat kizárólag a 
„Nyárkezdő Napközis tábor az Ős-Dráva Látogatóközpontban” című programmal 
összefüggésben használja, a tábor lezárultát követően azonnal törli, nem tárolja. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság általános adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva 
ismerheti meg: https://www.ddnp.hu/adatvedelem 

 

□ Hozzájárulok saját személyes adataim, valamint a jelentkező személyes adatainak 
kezeléséhez. 

 

□ Hozzájárulok a „Nyárkezdő Napközis tábor az Ős-Dráva Látogatóközpontban” című 
programon készülő kép-, videofelvétel Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
weboldalaira, FLICKR galériájába, valamint Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, 
valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli 
felhasználásához. Tudomásul veszem, hogy a fotók törlését a jövőben bármikor 
kérhetem. 
 
 
 
 

 
Dátum: ___________________________ 
 
                              _____________________________ 

                           szülő aláírása 

 

 
A gyermek törvényes képviselője az alább meghatározott adattartalmú, a táborozást megelőző négy 
napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi 
állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz 
szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából. 
A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A 
nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani. 
(12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 
feltételeiről) 



 

 

 
 

 

Nyilatkozat a tanuló ifjúság üdüléséhez, 
illetve táborozásához szükséges egészségügyi feltételek meglétéről 

 
 
 
A gyermek neve: ___________________________________________________________ 
 
A gyermek születési dátuma: __________________________________________________ 
 
A gyermek lakcíme: _________________________________________________________ 
 
A gyermek anyjának neve: ___________________________________________________ 
 
 
Alulírott ___________________________________, mint __________________________ 

 
törvényes képviselője ezúton nyilatkozom arról, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi 
tünetek: 

- Láz 
- Torokfájás 
- Hányás 
- Hasmenés 
- Bőrkiütés 
- Sárgaság 
- Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
- Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 
- A gyermek tetű- és rühmentes. 

 
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége: 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

A nyilatkozat kiállításának dátuma: _____________________   Aláírás: _________________ 
 


