
GYERE VELÜNK HAZÁNK EGYIK TERMÉSZETI KINCSEKBEN BŐVELKEDŐ,
LEGSZEBB TÁJEGYSÉGÉRE, A NYUGATI HATÁRON FEKVŐ SOPRONI

HEGYSÉGBE!

Brennberg-völgyi Kalandtábor
A Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor szervezésében szeretettel várunk Téged a Soproni-
hegységbe szervezett nyári kalandtáborba. Ha érdekel a természet és szeretsz táborozni, kérjük,
olvasd el Figyelmesen! tájékoztatónkat és ismerőseid, barátaid, tanáraid figyelmét is hívd fel rá! Ha
lehet, tedd fel iskolád faliújságjára.

A TÁBOR CÉLJA:
A víz, a tűz, a kőzetek, ásványok, a táj, az időjárás és a körülöttünk élő növény és állatvilág megismerése és
tudásunk felhasználása a természetben való túlélésre. Barangolunk az erdőben éjjel és nappal; megtanuljuk, hogy
hogyan szerezzünk ételt és italt, és hogy merre keressük a helyes utat; kenukkal fedezzük fel a Fertő-tó nádasát;
távcsövekkel lessük meg az Ürgés-domb titkait; építünk menedéket, gyújtunk tábortüzet és mindeközben arra is
rájövünk, hogy mindezt együtt mennyivel könnyebb.

A TÁBOR HELYSZÍNE:
A Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor (http://soprontabor.hu) a Rák-patak partján a varázslatos Brennbergi-
völgyben.

ELHELYEZÉS: A tábor kőházaiban emeletes borovi fenyőágyakon.

FÜRDÉSI LEHETŐSÉG:
Mosdásra a nemrégiben felújított fedett meleg vizes blokk áll rendelkezésre, lányok és fiúk részére külön.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Szakmai programok szervezése, napi háromszori étkezés a tábor saját éttermében (hideg reggeli, meleg ebéd,
meleg vacsora). A tábor ideje alatt orvosi ügyeletet biztosítunk!

TERVEZETT PROGRAMOK:
Az érkezés napján a táborvezetőség - (nagy táboroztatási gyakorlattal rendelkező fiatal szakemberekből áll) - és
a táborozók bemutatkozása. A balesetelhárítási- és tábori rendszabályok ismertetése, majd részletes tájékoztató a
programokról. Csapatalakítással egybekötött ismerkedés után előadások, szellemi totó, éjszakai túra.
A továbbiakban ismertetjük a programokat, de nem kötjük előre napokhoz, mert az időjárás és egyéb tényezők
függvényében változhat.
Ezek az alábbiak: növényfaj ismeret (lágyszárúak, fás szárúak, ehetőek és gyógynövények), erdészeti-, vadászati
alapismeretek, víztisztítás-vízvizsgálat, tűzrakás fortélyai-szabályai, gombaismeret, madarászat, kisemlős
csapdázás, ragadozók a természetben és az ember mellett, rákászat, íjászat, kézművesség, geológia, akadály és
rajzverseny, bátorságpróba, egyéb ügyességi játékok, sport (foci) illetve egy kenutúra is vár benneteket!
Előadások a természetvédelemről, tájvédelmi körzetekről.
A pénteki est a búcsúest, a tábor eseményeinek összefoglalása, értékelése, a csapatverseny eredmény-hirdetése, a
legjobbak jutalmazása, ünnepélyes emléklapkiosztás a programokat teljesítőknek, záró tábortűz.

KIT VÁRUNK A TÁBORBA?
Természetismeret iránt érdeklődő, túrázni szerető diákokat, akik szívesen töltenének el tábori körülmények
között egy hetet a tervezett programokkal.

JELENTKEZÉS:
Tervezett időpontok:

2012. július 08. – 13. elsősorban a 8-11 éves
2012. július 14. – 20. elsősorban a 12-15 éves

korosztály részére.



A nagy érdeklődésre való tekintettel, csak azoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, akik a jelentkezési
lapot pontosan kitöltve, a részvételi díj (12 éves kor alatt 35000 Ft/fő, 12 éves kortól 38000 Ft/fő)
felének befizetését igazoló csekk másolatával együtt, legkésőbb 2012. június 24 -ig megküldik a
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, 9406 Sopron, Brennbergi út vagy a tabor@sopron.hu címre! A
befizetési határidő egyben a lemondás határideje is, amely után már az előleget nem tudjuk
visszatéríteni!
A tábori létszám véges volta miatt (min. 20, max. 30 fő/turnus) a jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében tudjuk elfogadni! A részvételi díj tartalmazza az étkezést, a szállást, a programok, a
tábori eszközök használati díját, beszerzését és a szervezési költségeket.(Esetlegesen egyéni
biztosításról a táborozó rendelkezik.)

ÉRKEZÉS A TÁBORBA:
A személygépkocsival érkezőknek Sopronból Sopron-Bánfalván keresztül kell jönniük Brennbergbánya felé és a
Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ után jobbra találják meg a tábort.
A tömegközlekedési eszközzel érkezőket a soproni autóbusz vagy vasútállomáson várjuk, innen kísérjük őket a
táborba. A táborba érkezés időpontja a turnuskezdés napján (vasárnap), a délutáni órákban max. 17 h-ig.

KAPCSOLATTARTÁS AZ OTTHONIAKKAL:
Mobiltelefon térerő gyakorlatilag nincs a tábor területén ezért azt nem is érdemes hozni. Vezetékes telefon
viszont bármikor a rendelkezésre áll, illetőleg a tábor is ezen (a 06/99 313-116-os telefonszámon érhető el).

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS:
Tisztálkodó felszerelés, WC papír, terepre alkalmas lábbeli és ruházat, esőköpeny, gumicsizma, elemlámpa
(lehetőleg fejlámpa), betegbiztosítási kártya, diákigazolvány, akinek van személyi igazolvány, egy db 4x4-es
igazolványfénykép, pohár, kulacs, bicska.

JAVASOLT FELSZERELÉS:
Fürdőruha, írószerszám, fényképezőgép, távcső, határozó könyvek. Ha van sportíjad, gitárod, hozhatod, lesz
lehetőséged használni.

BEVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG:
A túrák során lehetőség lesz helytörténeti kiadványok, képeslapok, kerámiák vásárlására.

Itt hívjuk fel a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy gyermekeiket csak a feltétlenül szükséges
zsebpénzzel lássák el az egészséges táplálkozás biztosítása érdekében, hiszen a tábor lakói

teljes ellátást kapnak!!

A táborvezető és munkatársai minden további kérdésed megválaszolására
rendelkezésedre állnak!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT A KÖVETKEZŐ CÍMEN KÉRHETSZ:

Szórádi Norbert (táborszervező, igazgató)
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, 9406 Sopron, Brennbergi út,
Tel / Fax: 06/99 313-116,
Mobil: 30/93-72-337
E-mail: tabor@sopron.hu

Mazál István (táborvezető):
Mobil: 30/515-3977
E-mail: imazal@emk.nyme.hu

Szeretettel várunk!
A szervezők.


