
ÖKOTÁBOR – JELENTKEZÉSI LAP  
 

Időpont: 2020.06.22-26.   8.00-16.00-ig 

Helyszín: EzerJóFű Biotanya, Boncodfölde, Nagy-hegyi út 4. és Boncodfölde Faluház, Dózsa Gy. u. 10. 

Szakmai programok tervezete:  
A környezeti nevelést, fenntarthatóságot biztosító tanórán kívüli tevékenység keretében a környezettudatos életmód 
elméleti és gyakorlati megismertetése a gyerekekkel, környezettudatos életmód gyakorlása, környezetismereti vagy 
kulturális hagyományt bemutató kirándulás szervezése, a múlt értékei, hagyományok népi műhelye témában szervezett 
foglalkozások az alább felsoroltak szerint.  

− Gyógynövény felismerés, vetélkedő, préselt albumkészítés. 
− Környezettudatos tömegközlekedés: vonatozás Zalalövőre a Borostyán tóhoz. Vizek élővilága előadás. 
− „Vadon termett” – Egészséges táplálkozás a gyakorlatban: közös ételkészítés a természetben gyűjtött vadon 

termett növények felhasználásával: salátabár. 
− Előadás: nyers táplálkozás 
− Kőkorszak a mindennapokban: Gyűjtögetés, tűzrakás, vadászat, íjászat, halászat, lábmosás, putri készítés. 
− Kézműves foglalkozások (fafaragás, növényszövés, természetes díszek, ékszerek, kavicsfestés, amulettek…). 
− Gyümölcsészet a gyakorlatban: Tündérkert / Bébinövények ültetése. 
− Népi játékok, hagyományőrzés, malom és méta bajnokság, számháború. 
− Bunkizzunk!  

A felsorolt témakörök és lehetőségek közül a projektvezetővel egyezetett előadások, programok kerülnek 
megvalósításra korosztály, időjárás függvényében. 

Szabadidős tevékenység biztosítása az EzerJóFű Biotanyán, az EzerJóFű Portán és azon kívül: 
      - a szabadidő aktív eltöltése népi társasjátékokkal, 
      - sportolás, fürdőzés 
      - közösségformáló foglalkozások,  
      - képesség fejlesztő egyéni és csoportos foglalkozások, 
      - kirándulások (kisbusszal, gyalogtúra, vízitúra) 
A szabadidős programok délutánonként kerülnek megrendezése, időjárás függvényében és a kéréseknek megfelelően, a 
lehetőségeinket figyelembe véve rugalmasan változtatva. 

Étkezés: 
Az étkezést a közétkeztetési előírásoknak megfelelően fogjuk megoldani. Az ebédet kiszállítással, a tízórait és az 
uzsonnát egészséges, ill. saját magunk által termesztett alapanyagok felhasználásával helyben elkészítve tervezzük 
megoldani. 

Szállítás:  
Saját tulajdonú kisbusszal kerül megoldásra, az iskolától a táborhelyszínre és vissza. A tábor szállást nem biztosít. 

A tanulói költség az egy hétre 29.000,-Ft azaz huszonkilencezer forint egy főre. 

1. részlet befizetési határideje:   --------- 2020. március 18. --------- 7.000.- Ft 
2. részlet befizetési határideje:  ---------- 2020. április 10.  ---------- 7.000,- Ft 
3. részlet befizetési határideje:  ---------- 2020. május 11. ----------- 7.000,- Ft 
4. részlet befizetési határideje:  ---------- 2020. június 7. ------------ 8.000,- Ft 

Az összköltség tartalmazza az ötszöri étkezést és a tartalmas programokon való részvételt. A befizetett költségek 
visszatérítésére csak új jelentkező bevonása esetén van lehetőség. Az előző évekhez hasonlóan a Zalaegerszegi 
Tankerület támogatásának függvényében ez az összeg csökkenhet, amelyről a júniusi befizetésig informáljuk Önöket! 

Teskánd, 2020. 01. 17. 
Boronyák Éva Mária 
szakmai vezető 
 
Az „ÖKOTÁBOR”-ban ………………………...………………………nevű gyermekem részt vesz. 
 
 
 ………………………………………………..   
 szülő/gondviselő aláírása      

  
 A szülői levél visszaküldési határideje: 2020. január 27.   

    


