TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134
„Egy lépéssel tovább!
– Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban.”

„

Ökotábor”
Hirdetmény

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1134 számú „Egy lépéssel tovább” – Iskolafejlesztés a teskándi
Csukás-suliban” elnevezésű pályázati projekt keretében a 2020/21-es tanévben
Ökotábort szervezünk a Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói részére. A tábor
megszervezésével egy örömteli együttlétet, közösségi élményt szeretnék nyújtani
tanítványainknak olyan természeti környezetben, ahol az ökoszemlélet kialakítása kap
hangsúlyt, kalandos és szórakoztató programokkal.
A tábor időpontja: 2021. június 21-25. naponta reggel 8 órától délután 16 óráig
Helyszín: Boncodföle Faluház, Dózsa György u.10.,
EzerJóFű Biotanya, Boncodfölde, Nagy-hegyi út 4. (Teskándtól 7,5 km-re)
Szervezők: Teskándi Csukás István Általános Iskola, Járányi Orsolya természetgyógyász,
fitoterapeuta
Táborozók létszáma: max. 50 fő tanuló
Jelentkezhetnek: intézményünk tanulói
Jelentkezési határidő: 2021. június 2-ig az osztályfőnöknek benyújtott jelentkezési lappal
A táborozási lehetőséget a jelentkezési sorrend alapján biztosítjuk.
Részvételi költség:

30.500 Ft/fő/5 nap

Költségbefizetés módja:
utalással 2021.06.11-ig: Járányi Orsolya egyéni vállalkozó
− számlaszám: 10910003-00000008-91120009 (Unicredit Bank)
− utalásnál kérjük a közleményrovatba írni: a gyermek neve, Ökotábor 2021.
készpénzzel: 2021.06.07. hétfőn 15:00-17:00 között; 2021.06.11. péntek 14:00-16:00 között
hely: 8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. u. 8. 20-as kapucsengő - EzerJóFű iroda
Ellátás: a napi 3 étkezés (tízórai, ebéd-meleg, uzsonna, gyógyteák, zöldturmixok) a
gyermekétkeztetésre vonatkozó hatósági előírások és a járványügyi szabályok betartásával,
figyelembe véve a tábor „ÖKO” jellegét az egészséges életmódra nevelést. (Egészséges,
tartalmas ételek, melyek minden, a gyermek számára szükséges tápértéket tartalmaznak,
figyelve a megnövelt biozöldség, gyógynövény, tejtermék, biogyümölcs bevitelre, a
hagyományos Göcsejre jellemző tájjellegű ételekre és a nyers táplálkozás megismertetésére.)
Az étkezést a közétkeztetési előírásoknak és a járványügyi szabályoknak megfelelően fogjuk
megoldani. Az ebédet kiszállítással (Bagod - Vénusz étterem), a tízórait és az uzsonnát
egészséges, ill. saját magunk által termesztett alapanyagok felhasználásával helyben tervezzük
elkészíteni.
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Tábori megjelenés: minden nap egyénileg, szülői kísérettel (Boncodfölde Faluháznál)
Szakmai programok tervezete:
- Csapatépítős nap: népi játékok, hagyományőrzés, számháború
- Erdőjáró nap: természetes anyagokból erdei kunyhó építése
- Ismeretterjesztő nap: Madártani ismeretek - bemutató
- Környezettudatos tömegközlekedés: vonatozás Zalalövőre a Borostyán tóhoz,
gyógynövénytúra a tó körül
- Kézműveskedős nap: fafaragás, nemezelés, növényfestés, természetes díszek, stb.
Szabadidős tevékenységeket az EzerJóFű Gyógynövény Kft. biztosítja az EzerJóFű
Biotanyán, az EzerJóFű Portán:
- a szabadidő aktív eltöltése népi társasjátékokkal,
- sportolás,
- közösségformáló foglalkozások,
- képességfejlesztő egyéni és csoportos foglalkozások,
- fürdőzés
Szakemberek:
1. Fülöp Zoltán – „Füvesember” okleveles biokertész
2. Járányi Orsolya – „Javasasszony” tanító-rajz szakos tanár, természetgyógyász,
fitoterapeuta

A szabadidős programok délutánonként kerülnek megrendezése, időjárás függvényében és a
kéréseknek megfelelően, a lehetőségeinket figyelembe véve rugalmasan változtatva. A napi
tevékenységek során a felügyeletet intézményünk pedagógusai látják el.
Az ökotábor pályázati fenntartási kötelezettségének eleget téve a résztvevőkről csoportos
fotók készülnek, melyhez előzetesen a szülők hozzájárulását kérjük az intézmény által kiadott
nyilatkozatban, illetve a gyermekek napi jelenléti ívet írnak alá.

A járványügyi helyzetből adódóan, minden higiéniai előírás
és jogszabály betartása mellett tartjuk meg a tábort.

Tisztelettel a szervezők:

a Csukás-suli és Járányi Orsolya
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ÖKOTÁBOR
Jelentkezési lap
Ökotábor időpontja: 2020. június 21-25. (naponta 8:00-16:00 között)
Helyszín: EzerJóFű Biotanya, Boncodfölde, Nagy-hegyi út 4. és Boncodfölde Faluház
Részvételi költség 30.500,-Ft/5 nap/tanuló, azaz harminc ezer ötszáz forint egy főre
Költségbefizetés módja a hirdetményben megadott módon:
1. utalással – a megadott számlaszámra 2021.06.11-ig
2. készpénzzel – 2021.06.07. hétfőn 15:00-17:00 között; 2021.06.11. péntek 14:00-16:00
között a hirdetményben megadott elérhetőségen
Az összköltség tartalmazza a háromszori étkezést és a programokon való részvételt és a
programokra történő szállítást. A befizetett költségek visszatérítésére csak új jelentkező
bevonása esetén van lehetőség.
A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2021. június 2. (szerda)

Az „ÖKOTÁBOR”-ban _____________________________________nevű gyermekem
a Teskándi Csukás István Általános Iskola ___ osztályos tanulója részt vesz.
A táborozás 30.500 Ft költségének befizetését vállalom.

Dátum: 2021. ………………………..
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………………………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

