Erdei Vándortábor útvonalakat tesztelő csapatokat keresünk
az Országos Erdészeti Egyesület felhívása a Nagycsaládosok Országos Egyesület vezetői felé

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 2017-ben öt gyalogos vándortábor útvonalat alakít ki.
A kormányzati támogatással futó program középtávú célja a vándortábor mozgalom
újraindítása felsős és középiskolás gyerekek csoportjai és családjaik számára.
Keresünk olyan – a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjaiból álló – legalább 15,
legfeljebb 40 fős csoportokat, családokat, akik 2017 július, augusztus hónapokban szívesen
bejárják az általunk kijelölt egy hetes vándortábor útvonalak valamelyikét, elvégzik az
útvonal és a táborhelyek tesztelését, és utána megosztják velünk tapasztalataikat. Az Erdei
Vándortábor program célközönsége alapvetően a felsős és középiskolás korosztály, így ennek
megfelelően elsősorban ebből a korosztályból várunk jelentkezőket teszt csoportnak,
minden 10 gyermek mellett 1 fő felnőtt kísérővel. Családos szerveződésre is lehetőség van,
ebben az esetben az a cél, hogy a jelentkezők legalább fele lehetőleg ebbe a korosztályba
essen.
A választható útvonal lehetőségek:
Mátrai erdei vándortábor (5 táborhellyel): Sirok – Csevice Erdei Iskola – Nagybükkfatisztás –
Galyatető – Fenyvespuszta, Tar
Börzsönyi erdei vándortábor (4 táborhellyel): Diósjenő – Pénzásási Turistaház – Kútbereki
táborhely – Bernecebaráti
Pilisi erdei vándortábor (3 táborhellyel): Visegrád – Pilisszentlászló – Csobánka
Bakonyi erdei vándortábor (3 táborhellyel): Bakonybél – Huszárokelőpuszta – Hubertlakituristaház – Bakonybél
Mecseki erdei vándortábor (3 táborhellyel): Komló-Sikonda – Komló-Zobákpuszta –
Pécsvárad
Amit térítésmentesen biztosítani tudunk:
•
•
•
•

Információs anyag a túraútvonalról
szállás a kijelölt táborozóhelyeken (M63-as, tábori ágyakkal ellátott sátrakban, illetve
erdei iskolákban/turista szállásokon)
napi 3 étkezés – egy meleg étkezés – biztosítása
orvosi ügyelet

Amit várunk:
•
•
•
•
•
•

a választott vándortábor útvonal 7 nap alatt történő bejárása 2017 júliusa,
augusztusa folyamán
tábori napló és az OEE által biztosított tesztelő adatlap vezetése
a kijelölt útvonal és alternatív útvonalak tesztelése
táborhelyek kialakításának tesztelése
túra során szerzett tapasztalatok, fejlesztési javaslatok megosztása az Országos
Erdészeti Egyesülettel, részvétel a tapasztalatok utólag feldolgozásában
oda- és hazautazás megszervezése, finanszírozása

A tesztelő csoportok az OEE és a NOE között kötött együttműködés megállapodás keretében
végzik a feladatukat. A csoportoknál szükséges a felelős vezető megnevezése, akiknek a NOE
tagjának vagy a NOE valamely tagszervezete tagjának kell lennie. Előnyt jelent, ha a
csoportban van valamilyen túra- és táborvezetői (pl. MTSZ túravezető, gyalogos
vándortábor-vezető, cserkészvezető) képzettséggel rendelkező felnőtt és/vagy pedagógus. A
csoportok a vándortáborozáson saját felelősségre vesznek részt.
További információk az Erdei Vándortábor programról, illetve részletesen az útvonalakról:
www.erdeivandor.hu

Jelentkezni a NOE titkárságán lehet
2017. július 15-ig, de legkésőbb a tervezett indulási időpont előtt két héttel a noe@noe.hu
e-mail címen.

