2021. július 12–21. Keleti-Bakony, Vadalmás-rét

Kedves Leendő Táborozó!
Nagy szeretettel meghívunk a híres-neves TERMIK Táborba, melyet idén immár tizenegyedik alkalommal
rendeznek meg Magonc Alapítvány lelkes önkéntesei. Táborunk 2021-ben terveink szerint a Keleti-Bakony
egyik hangulatos tisztására költözik, Jásd község szomszédságába.
A TERMIK Tábor nomád stílusú, ami azt jelenti, hogy a nagyvárosi környezettől távol, egy csörgedező
patakokkal határolt, a hegyek közt eldugott, zöld pázsitos réten verjük fel sátrainkat. Magunknak főzünk
a szervezők által előre megépített bronzkori tűzhelyekben, „pottyantós” wc-ink lesznek, és egy fürdősátrunk, ahol a nap melegítette vízzel, lavórok segítségével mosakodhatunk.
Résztvevőként a táborban 12 fős „családokba” lesztek beosztva. Ezek a családok járják végig délelőttönként forgószínpadszerűen a különböző programokat, melyeken megismerkedhettek többek között a
környék állataival, növényeivel, a helyi emberek szokásaival, megtanulhattok tájékozódni, vagy elsajátíthatjátok a szabadtéri főzés csínját-bínját. Mindezeket persze nem unalmas előadások keretében, hanem a
gyakorlatban, környékbeli séták, kirándulások során.
Hogy egyéni ötleteiteket, kreativitásotokat is megmutathassátok, egy napot drámázással – a tábori mese
egy fejezetének színpadi megjelenítésével – töltenek a családok.
Délutánonként fergeteges össztábori játékok, játékos feladatok, vagy szabadon választható, a
délelőttieknél magasabb szintű szakmai programok várnak Rátok, amik segítségével még jobban
elmerülhettek egy-egy témában. A napot mindig közös, tábortűz körüli beszélgetéssel, énekléssel, és az
aznapi drámázós család színdarabjának megtekintésével zárjuk.
A családokban természetesen lesznek pótszülők is, tehát egy „papi” vagy „mami” az egész tábor során
kísér majd Benneteket és hozzájuk fordulhattok, ha bármi gondotok van, a nap 24 órájában.
Ha először jössz velünk táborozni, arra biztatunk, hogy hozd magaddal egy-két barátodat is. Így már az
első pillanatoktól lesz bevált társaságod és a sátorban sem leszel egyedül. Természetesen az sem gond,
ha egyedül érkezel, hiszen minden évben nagyon jó a társaság, így hamar találsz társakat, barátokat!
A konkrét tudnivalók:
Időpont: 2021. július 12–21. (9 éjszaka)
Tervezett helyszín: Keleti-Bakony, Vadalmás-rét
Hozzájárulás a programok, étkezés és közös tábori felszerelés költségeihez: legalább 31 000 Ft
+ 3 000 Ft külön fizetendő útiköltség.
Jelentkezési határidő:
általános jelentkezési időszak: március 31.
pótjelentkezés (ha marad szabad hely): május 1.
Várjuk jelentkezésed!
Üdvözlettel, a főszervezők: Bekő Balázs, Boros Kamilla, Bujtor Zsófi, Dobos András, Farkas Fruzsina,
Fehér Lantos, Kiss Hanga és Székely Mátyás
Ha bármilyen további kérdésed lenne; kíváncsi vagy a pontos tábori programokra, vagy hogy kik is a
szervezők, keresd fel a tábor honlapját, vagy fordulj hozzánk bátran a lent megadott elérhetőségeken!
Honlap: www.termiktabor.hu, E-mail: info@termiktabor.hu,Telefon: +36 20 469 0512

