II. Alsószeli kalandtábor 2015.7.27-31.
TÁBORI TUDNIVALÓK
Tisztelt Szülők!
Táborunk célja, hogy a gyerekek – egy hetet a szabadban töltve – megismerkedjenek a régió
érdekességeivel, őseink hagyományaival, a szabadban játszható játékokkal, és közel kerülve az
állatokhoz, növényekhez, földhöz, vízhez, tűzhöz, olyan élményekkel gazdagodjanak, melyek a mai
általános életvitelünkből már gyakran hiányoznak.
A tábor helyszíne: ALSÓSZELI, a sportpálya mögötti fákkal körbevett rét (edzőpálya), illetve a
futballpálya melletti fedett terasz.
A tábor időpontja: 2015.07.27-31.
A tábor formája: NAPKÖZIS TÁBOR, minden nap 7:30-17:00
Étkezés: Minden nap kapnak a gyerekek tízórait – különböző egészséges szendvicskrémekkel kent
kenyeret, zöldséget –, meleg ebédet a Mona vendéglőből hozatunk, uzsonnára pedig gyümölcsöt.
Egész idő alatt biztosítjuk a friss ivóvizet.
Csapatok: 4-5 csapat lesz (a jelentkezők számától függően), mindegyik élén egy-egy tapasztalt
huszonéves vezető. A csapatokat nem korosztályok és nemek szerint alakítjuk majd ki, hanem
mindegyikben lesznek fiúk, lányok, kicsik és nagyok vegyesen, 7-10 gyerek egy csapatban. Ezen túl
még 2-5 szervező (kézműves, pedagógus, lovász) vigyázza a gyerekeket, ahogy az aktuális program
megkívánja.
A részletes napi programot minden reggel az eligazításnál ismertetjük, most csak röviden:
Hétfőn a tábornyitást és a csapatok kialakítását követően közösen felállítunk egy jurtát a tábor
területén, mely egész héten megfelelő helyszíne lesz pl. a reggeli eligazításnak, az ebéd utáni
éneklésnek, pihenésnek, vagy akár a délutáni kézműveskedésnek. A jurta felállítása után ismerkedő
játékokat játszunk, csapatzászlókat készítünk. Délután 2 órás gyalogtúrára megyünk, természetesen
érdekes élményekkel tarkítjuk. A túra után métázunk, a fáradtabbak kézműveskednek. Kedden,
szerdán és csütörtökön is elhagyjuk pár órára a tábor helyszínét, lesz, hogy gyalog megyünk, lesz,
hogy busszal. Háziállatokkal és vadállatokkal ismerkedünk, közel kerülünk a fákhoz, a vízhez. Minden
nap lehetőség lesz az íjászkodásra, heti 3 alkalommal a lovaglásra. Kézműveskedésre minden nap lesz
mód, akár alternatívaként is, ha a gyerek éppen fáradt, vagy nem szeretne pl. lovagolni. Szerdán,
csütörtökön és pénteken játékos egyéni és csapat vetélkedőket tartunk (pl. számháború,
akadálypálya, hétpróba). Egyik nap közös ebédfőzés lesz: hun üstben, szabadtűzön főzünk valami
finomat. Pénteken délután eredményhirdetéssel, díjkiosztással zárjuk a tábort.
A TÁBORI RENDBEN leírjuk, hogy a gyerekeknek mit kell hozniuk magukkal, és hogy milyen
viselkedésnek örülnénk a tábor ideje alatt. Kérjük, ismerkedjen meg azzal is.
A szervezők nevében:
Szabados Kati Lilla / 0918 111 220, szabadoskati40@gmail.com

