Nyári kajak tábor 2014
A tábor célja, hogy a gyermekeknek a nyári szünidőben tartalmas elfoglaltságot és közvetlen élményt
adjon a mozgás örömén keresztül, valamint szeretnénk kialakítani a gyermekek környezettudatos
szemléletét, magatartását.
Megismertetjük őket a vízi közlekedés alapszabályaival, a kajakozás, kenuzás alapjaival.
Táborunk szervezett kirándulásain és programjain a gyermekek betekintést kapnak a Duna élővilágába
is, megtanulják, hogy a természetet tisztelni kell, felelősséget érezni iránta.
Célunk, hogy fontosnak érezzék szűkebb és tágabb környezetük tisztán tartását, védelmét.
Turnusok:
1. 2014. június 30 – július 4.
2. 2014. július 7-11.
3. 2014. július 14-18.
Helye: Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály Vízitelepe Alsógödön a Széchenyi csárda mögött
Életkor: A táborba 8-14 éves gyermekek jelentkezhetnek.
Részvételi díj: 18 000 Ft/hét/fő, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a szervezett kirándulások
és programok költségeit, a sporteszközök és felszerelések használatát.
Kedvezmények: Mindkét turnus befizetése esetén a díj: 16 000 Ft/hét
Testvérkedvezmény: -2000 Ft a tábor díjából/hét/fő
A részvétel feltételei:
 úszás tudás igazolása mellékelt igazoló lapon
 gyermek TAJ kártya másolatának leadása,
 gyermek egészségi állapotának alkalmassága,
 tábordíj befizetése,
 a résztvevő gyermek viselkedése közösségi
 tevékenységre alkalmas és a tábor rendjét betartja.
A táborban a felügyelet 16.00 óráig tart, az önállóan közlekedő gyerekek maradhatnak tovább a tábor
területén, de felügyeletet biztosítani, felelősséget vállalni értük a tábor zárása után nem tudunk.
Felügyelet, biztonság:
 A tábor minden nap 8.00 órától fogadja a gyerekeket és 16.00 órakor zár. Ez alatt az idő alatt a
táborvezető feladata a gyermekek felügyelete és foglalkoztatása.
 Érkezéskor és távozáskor a gyermek és az őt kísérő felnőtt is jelentkezzen a táborvezetőnél.
 A gyermekek a tábort a tábor ideje alatt nem hagyhatják el.
 A kajak-foglalkozásokon minden gyermek mentőmellényt visel.
 A táborvezetőnek joga van a táborban való részvételt megtagadni, ha a gyermek a tábor rendjét
 nem tartja be vagy viselkedése a közösségi tevékenységre alkalmatlan.
Étkezés: Reggeli és uzsonna a csónakházban, ebéd a Széchenyi csárdában.
Felszerelés, öltözék: Zárt cipő, papucs, zokni, alsónemű, fürdőruha, rövidnadrág, póló, napellenzős
sapka, az időjárásnak megfelelően tréning, pulóver, esőkabát, törölköző.
Ezen kívül minden napra egy teljes váltás ruha!
Naptej, szúnyog- és kullancsriasztó, kulacs, biciklis sisak, lakat.

Lehet hozni: horgászathoz egyszerű spicc bot, sporteszközök, labda, tollas, stb., pihenőre, szabad
foglalkozásra való játékok
Értékek: A gyermekek ne hozzanak magukkal értéktárgyakat, ezekért nem tudunk felelősséget vállalni!
A feltétlenül szükséges értéktárgyakat, (mobiltelefon, lakáskulcs, pénz) a táborvezető
napközben zárt helyen őrzi és az ebéd utáni csendes pihenőben a gyermekeknek odaadhatja,
de felelősséget az így őrzött tárgyakért sem tudunk vállalni.
A kirándulásokra hozott tárgyakért (bicikli, fényképezőgép, stb.) mindenki saját maga felelős.
A TÁBOR PROGRAMJA
Táborvezetők: Sinkó László és Kurunczi Gergely - kajak szakedzők
Programvezetők: Csányi Béla - hydrobiológus (A Duna élővilága)
Tóth Balázs - a Duna-Ipoly Nemzeti Park ökológiai referense
Kurunczi Zita - az időkép.hu vezető meteorológusa
Mészáros Erika – Raki néni – népi kézműveskedés
Peötcz Karcsi bácsi, a türelem mintaképe – horgászat
Görbe Zoltán - halőr
Napi menetrend:
8.00 - 8.30
8.30 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.00

Érkezés, reggeli
Vízi közlekedési szabályok és ismeretek,
kajak, kenu egyéni foglalkozás, horgászat bontott csoportban,
előadás hazánk időjárásáról,
„A Duna élővilága” - interaktív előadás,
sárkányhajózás, kerékpározás, kirándulás,
vetélkedő és kincskeresés a homokszigeten.
Ebéd
Pihenő, szabad foglalkozás
Kajak, kenu, horgászat, kézműves foglalkozás - az időjárástól függően
Uzsonna

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

