Bodorka Tábor
A Magonc Alapítvány 2018-as nomád tábora
2018. július 1-8. Zalkod, Bodrogzug
Kedves Szülők!
Kérjük, hogy olvassátok el a táborozók számára készített meghívólevelünket, amely tartalmazza az alapvető
információkat a Bodorka Táborról. Ebben a tájékoztatóban néhány fontos kiegészítő információt és kérést
tolmácsolunk felétek, valamint itt részletezzük a jelentkezés és a befizetés módját is.
A tábor alapvetően nomád stílusú, ezért fontoljátok meg, és gyermeketekkel közösen döntsétek el, hogy
készen áll-e és elég érettnek érzi-e magát egy ilyen jellegű táborra.
Megfelelő önállóságot kíván a saját sátor felállítása (amennyiben ezt a szállástípust választjátok) és
rendbentartása, a napi útravaló összeállítása és alapvetően a tábori életbe való beilleszkedés.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy gyermeketek teljesen magára lesz utalva, hiszen egy, az otthoni
szülőket pótolni hivatott „családfő” egész nap kíséri majd.
Táborunkban egyes programok során kirándulni fogunk, melynek során akár 5-15 kilométert kell
gyalogolni, a legkülönbözőbb terepeken – és a legkülönbözőbb időjárási körülmények között. Ennek
megfelelően jó, ha a gyermek év közben is szerez túrázási/kirándulási tapasztalatokat.
A Bodorka Tábor fő célja, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy megismerjék a táborhely környékén
előforduló jellemző állat- és növényfajokat, az egyszerűen elkészíthető tábori ételeket, valamint a helyben
élő emberek régi és mai életét. Emellett pedig sajátítsák el a tábortűzgyújtás és a tájékozódás, valamint a
környezettudatos életvitel módszereit is.
Feladatunknak tartjuk, hogy tevékenységünk során egyaránt rávilágítsunk
felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés szükségességére és értékeire.
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A résztvevőket egy természetközeli, de reális keretek között megvalósítható és a mai kor kihívásainak is
megfelelő életvitelre kívánjuk nevelni. Olyan életre, amelyet szabadon, de felelősségteljesen és önállóan
irányítanak.
Kérünk titeket, könnyítsétek meg a táborbeli családfő dolgát azzal, hogy a jelentkezési lapon található, a
gyermek magatartására és viselt dolgaira vonatkozó kérdésekre egyértelmű és valósághű válaszokat adtok!
Szervezőcsapatunk 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 (étel)allergiáról, betegségekről, rendszeresen
szedett gyógyszerekről! Ezeket a jelentkezési lap megfelelő mezőjébe írjátok be! Említsétek meg azt is, ha
gyermeketek vegetáriánus, illetve ha valamilyen ételt nem ehet.
Az eddigi tapasztalatok alapján idén is felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a mobiltelefonok és egyéb
elektromos kütyük táborba hozatalát nem támogatjuk, mert ezek használata rendkívül oda nem illő, és
ellentétes egy nomád tábor szemléletével! Nem szeretnénk, ha a gyerekek céltalanul „kockulnának”, sem a

programok, sem a szabadidő során. Amennyiben mégis ilyet tapasztalunk, akkor az adott eszközöket
elkobozzuk, és csak a visszaérkezéskor adjuk vissza a pályaudvaron, a szülőknek.
A szervezők természetesen szükség esetén kapcsolatba tudnak veletek lépni, illetve minden este elolvassuk
majd a tábori telefonra érkező szöveges üzeneteket, így tudtok a gyermeketeknek üzenni.
A tábor szervezői a Magonc Alapítvány önkéntesei, a gödöllői Waldorf közösség, valamint egyéb civil
szerveződések tagjai és munkatársai. Korábbi táborainkról, projektjeinkről, szervezőinkről és
résztvevőinkről honlapunkon olvashattok többet: www.magonc.org
Jelentkezés: Elektronikus jelentkezés a magonc.org honlapon elérhető online űrlapon.
Jelentkezési időszak: 2018. január 27. 20:00 – legkésőbb május 15. 20:00. A férőhelyek száma korlátozott,
40 főt tudunk magunkkal vinni.
Befizetés:
Átutalás, vagy banki befizetés a következő számlaszám javára: 16200216-17059381-00000000 (MagNet
Bank, Magonc Alapítvány)
Befizetési határidő:

Első részlet (a vállalt hozzájárulás min. 50%-a): a jelentkezés elfogadásának időpontja
Második részlet: 2018. június 15.

Táborunk nonprofit jellegű, a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során önkéntesen, díjazás
nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk rááldozásával dolgoznak. Fontosnak érezzük, hogy
a táborban a szakmai és közösségi programokat, valamint tábori mindennapokat a lehető legmagasabb
színvonalon tudjuk megvalósítani, illetve a tábori felszerelést évről évre tudjuk fejleszteni.
Ehhez kérnénk a Ti segítségeteket!
Lehetőség van a tábort a minimális összegen felül támogatni, nagyon köszönjük, ha ezzel segítitek a
munkánkat! A plusz összeg beépül a költségvetésbe, és lehetővé teszi az önkéntes szervezők számára,
hogy könnyebben elérjék a tábor céljait. Szintén segítséget jelent, ha a hozzájárulást minél hamarabb, egy
összegben fizetitek be, hiszen év közben is számos költség terheli a tábor kasszáját (eszközbeszerzés, irodai
költségek). A Bodorka Tábor költségvetése nyilvános, bárki számára megtekinthető honlapunk Infotár
menüpontjában.
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.
Májusban jelentkezünk pontos információkkal a találkozó helyszínéről és időpontjáról, illetve a
táborozáshoz szükséges felszerelésről.
Üdvözlettel, a szervezők:
Farkas Boglárka, Kovács Bori, Kovács Réka,
Laurán Apol, Dobos Balázs, Szegfalvi Zsolt
Kapcsolat: E-mail: info@magonc.org I Honlap: www.magonc.org I Telefon: +36 20 399 8127

