
 

 

2016. július 11 -20. Cserhát, Selyemrét  

 Szülői tájékoztató  

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy Önök is olvassák el a táborozók számára készített meghívólevelünket, amely tartalmazza az 

alapvető információkat a 2016-os TERMIK Táborról. 

Ebben a tájékoztatóban néhány fontos kiegészítő információt és kérést tolmácsolunk Önök felé, valamint itt 

részletezzük a jelentkezés és a befizetés módját is, ezért kérjük, mindenképp olvassák el figyelmesen! 

A TERMIK – ahogy a meghívólevélben részletesen kifejtettük – nomád stílusú, ezért fontolják meg, és gyer-

mekükkel közösen döntsék el, hogy készen áll-e és elég érettnek érzi-e magát egy ilyen jellegű táborra. 

Megfelelő önállóságot kíván a saját sátor felállítása és rendbentartása, a napi útravaló összeállítása és alap-

vetően a tábori életbe való beilleszkedés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy gyermekük teljesen ma-

gára lesz utalva, hiszen egy, az otthoni szülőket pótolni hivatott „családfő” egész nap kíséri majd. 

Táborunkban a  szakmai programok során a legtöbb napon 5-15 kilométert kell gyalogolni, a legkülönbözőbb 

terepeken – és a legkülönbözőbb időjárási körülmények között. Ennek megfelelően jó, ha a gyermek év köz-

ben is szerez túrázási/kirándulási tapasztalatokat. 

A TERMIK Tábor fő célja, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy megismerjék a táborhely környékén elő-

forduló jellemző állat- és növényfajokat, az adott hegységet felépítő kőzeteket, az egyszerűen elkészíthető 

tábori ételeket, valamint a helyben élő emberek régi és mai életét. Emellett pedig sajátítsák el a tábortűz-

gyújtás és a tájékozódás, valamint a környezettudatos életvitel módszereit is. 

Feladatunknak tartjuk, hogy tevékenységünk során egyaránt rávilágítsunk az önállóság és felelősségvállalás, 

valamint a közösségi együttműködés szükségességére és értékeire. 

A résztvevőket egy természetközeli, de reális keretek között megvalósítható és a mai kor kihívásainak is meg-

felelő életvitelre kívánjuk nevelni. Olyan életre, amelyet szabadon, de felelősségteljesen és önállóan irányí-

tanak. 

Kérjük, könnyítsék meg a táborbeli családfő dolgát azzal, hogy a jelentkezési lapon található, a gyermek ma-

gatartására és viselt dolgaira vonatkozó kérdésekre egyértelmű és valósághű válaszokat adnak! Szervezőcsa-

patunk ezen válaszok alapján dönt a jelentkezésről, ezért különösen fontos, hogy valóban tartalmas, átfogó 

feleletek érkezzenek. Ezek nélkül – pl. kizárólag „igen/nem” válaszok alapján – nem tudjuk a jelentkezést 

elbírálni. 

Nagyon fontos, hogy a szervezők tudjanak az esetleges allergiáról, betegségekről, rendszeresen szedett 

gyógyszerekről! Ezeket a jelentkezési lap megfelelő mezőjébe írják be! Említsék meg azt is, ha gyermekük 

vegetáriánus, illetve ha valamilyen ételt nem ehet. 

 



 

 

Az eddigi tapasztalatok alapján idén is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mobiltelefonok és egyéb elektro-

mos kütyük táborba hozatala nem megengedett, mert ezek használata rendkívül illúzióromboló, és ellenté-

tes egy nomád tábor szemléletével! A természet közelsége, csiripelő madarak, zöld rét, érdekes és szinte 

folyamatos programok – nincs itt szükség elektronikus szórakoztató eszközökre, telefonra. 

A szervezők természetesen szükség esetén kapcsolatba tudnak Önökkel lépni, illetve minden este elolvassuk 

majd a tábori telefonra érkező szöveges üzeneteket, így tudnak a gyermeküknek üzenni. 

A tábor szervezői a Magonc Alapítvány önkéntesei, a gödöllői Waldorf közösség, valamint egyéb civil szerve-

ződések tagjai és munkatársai. Az egyes szervezők személyes bemutatkozását megtalálják honlapunk 

(www.termiktabor.hu) „Szervezők” menüpontjában! 

Jelentkezés: 

1) Internetes jelentkezés a tábor honlapjának „Jelentkezés” menüpontjában 

2) A jelentkezési lap nyomtatása és visszaküldése postán. Címünk: 2111 Szada, Árpád u. 30. 

3) A jelentkezési lap elektronikus formában való eljuttatása az info@termiktabor.hu email címre. A 

tárgy mezőbe kérjük, írják be a táborozó nevét. 

Jelentkezési határidő: 

 előjelentkezés korábbi táborozóknak: január 4. 16:00 – január 6. 16:00 

 általános jelentkezési időszak: március 31. 

 pótjelentkezés (korlátozott létszám): május 1. 

Befizetés: 

1) Online bankkártyás fizetés a jelentkezés elfogadásakor kapott linken. 

2) Átutalás, vagy banki befizetés a következő számlaszám javára: 16200216-17059381-00000000 (Mag-

Net Bank, Magonc Alapítvány) 

Befizetési határidő:  Első részlet (min. 15 500 Ft): a jelentkezés elfogadásának időpontja 

Második részlet (min. 15 500 Ft): 2016. június 15. 

Táborunk nonprofit jellege, a folyamatosan amortizálódó közös felszerelés és a mindinkább apadó pályázati 

források évről évre egyre nehezebbé teszik a TERMIK Tábor megfelelő minőségű lebonyolítását. Fontosnak 

érezzük, hogy a táborban minél inkább megbízható, egészséges alapanyagokból készült ételeket fogyasz-

szunk, így az élelmiszereken semmiképp nem szeretnénk spórolni. 

Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során önkéntesen, díjazás 

nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk rááldozásával dolgoznak a táborért. 

Valamint kérjük az Önök segítségét ahhoz, hogy a jövőben is a megszokott értékű, minőségű tábort tudjuk 

megrendezni. 
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Akinek anyagi lehetőségei engedik, kérjük támogassa a tábor megvalósítását azzal, hogy a minimálisnál 

nagyobb összegű részvételi hozzájárulást fizet be. Már pár ezer forint is lényegesen könnyebbé, komforto-

sabbá tudja tenni a tábori mindennapokat, valamint emelheti a szakmai és közösségi programok színvonalát! 

Szintén segítséget jelent, ha a hozzájárulást minél hamarabb, egy összegben fizetik be, hiszen év közben is 

számos költség terheli a tábor kasszáját (eszközbeszerzés, irodai költségek). A TERMIK Tábor költségvetése 

nyilvános, 2016. január 1.-től bárki számára megtekinthető honlapunk „Tábori blog (hírek)” menüpontjában. 

A fentiek szellemében tehát a szervezők semmilyen díjazásban nem részesülnek, és a befizetett összeget 

teljes egészében a tábor költségeire fordítjuk. 

Emiatt a hozzájárulás visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a jelentkező beszervez maga helyett egy 

másik, addig még nem jelentkezett táborozót, s ezt mindketten visszaigazolják, annak a nevére az összeg 

átírható. 

Ahogy eddig, idén is a tábor előtt egy-másfél hónappal küldünk pontos információkat a találkozó helyszínéről 

és időpontjáról, illetve a táborozáshoz szükséges felszerelésről (CUCCLIsta). 

Üdvözlettel, a szervezők nevében: Kovács Borbála és Laurán Apolka   

Kapcsolat: 

Postacím: 2111 Szada, Árpád u. 30. 

Telefonszám: +36-20-469-0512 (alapítványi telefon) 

E-mail: info@termiktabor.hu  

Honlap: www.termiktabor.hu 
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