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 A Tanulmányi Erdőgazdaság közjóléti tevékenységi és szolgáltatásai köre új elemmel 

gazdagodott. A soproni parkerdőben zajló több évtizedes múltra visszatekintő oktatás és a 

Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpontban megvalósuló bemutató és 

ismeretterjesztés tevékenységünk mellett 2019 nyarán erdei iskolai táborokat is szervez. Az 

erdei iskolai tábor célja az erdő, mint életközösség bemutatása mellett, a természetben 

töltött nyári szabadidő élményekben gazdag és hasznos eltöltése. 

 
Bevezető áron várjuk táborainkba a 8-14 éves gyerekek, régi ismerősök és új érdeklődők, jelentkezését. Korai 

jelentkezés és testvérek esetén kedvezményt biztosítunk a tábor teljes díjából. A jelentkezés az előleg befizetésével és 

a jelentkezési lap leadásával, legkésőbb a tábor időpontja előtt egy héttel, válik teljessé. Maximum 25 főre tervezett 

csoportok számára meghosszabbított felügyeletet biztosítunk. Az ár magában foglalja a programokat, az ebédet, a 

szakvezetéseket, a kézműves foglalkozásokat és a rengeteg élményt. 

 

Az erdei programok:  

• ismerkedés az erdő élővilágával (ismeretterjesztő előadások és foglalkozások)   

• vadászat (nyomolvasás, vadetetés, vadles) 

• sport (túra, íjászat, lövészet) 

• kreatív foglalkozások (barkácsolás, faragás, kézműves foglalkozások) 

• élmény (patakvizsgálat, bunkerépítés, hegymászás) 
 

Programpélda: 

Nap Délelőtt Délután 

Hétfő Erdei viselkedés szabályai, 
balesetvédelmi tájékoztató 

Az erdő élőlényei 
(bevezető foglalkozás) 

Ebéd Kézműves foglalkozás, 
barkácsolás 

Erdei játék, 
hegymászás 

Kedd Íjászat, lövészet Erdei túra Ebéd Erdei játék, bunkerépítés Filmvetítés 

Szerda Kilátók „lépcsőfokonként” Kézműves foglalkozás Ebéd Játékos erdei foglalkozás „Patakfoglalás” 

Csütörtök Reggeli túra (tornapálya) Zenél az erdő 
foglalkozás 

Ebéd Filmvetítés (erdő és 
élővilága) 

Kézműves 
foglalkozás 

Péntek Vadászat és vadetetés „Vadnyomozás” Ebéd Kézműves foglalkozás Kiállítás 

 

A tábor díja: 29 900 Ft/fő 

Korai jelentkezés: 2019. március 31.  

Kedvezvények: testvérek és/vagy korai jelentkezés, maximum 10% 

A táborok ideje:  

1. turnus: június 24-28. 

2. turnus: július 1-5. 

3. turnus: július 15-19. 

4. turnus: július 22-26. 

  
Helyszín: Soproni parkerdő, Károly-magaslati Ökoturisztikai Látogatóközpont 

További információ: https://taegrt.hu/erdeszeti-erdei-iskola-sopron/ 

Kapcsolat: Dr. Takács Viktor (+36301627770, takacs.viktor@taegrt.hu)  

(A táborozás részletes feltételeit a jelentkezési laphoz mellékelt „Megállapodás” tartalmazza.) 
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