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A tábor célja
Dömötör-tábor: óvodások és kisiskolások egyhetes természetjáró táborozása. 
Célunk (még mindig), hogy 

- megkedveltessük az óvodás, kisiskolás gyerekekkel a természetjárást, 
- megismertessük őket a természettel, természetvédelemmel, 
- helyes szabadidő-eltöltési alternatívát kínáljunk a turista gyerekeknek, 
- hagyományos nyári táborozást szervezzünk a már visszatérő kis turistáknak. 

Az idei tábor a nyolcadik lesz, közkívánatra a Zempléni-hegységben Pusztafalu központtal. 
Minden nap kirándulunk, a szabadidőt pedig aktívan töltjük.

Időpont
2012. július 15. (vasárnap) – július 21. (szombat)

Indulás
Vasárnap reggel (a pontos indulási időpontot, a felszálló helyeket a résztvevőkkel 
egyeztetve jelöljük majd ki).

Szállás
Pusztafalu Öreg Bence Turistaház (sátrak és E épület).

Utazás:
Különjáratú busszal, mely a helyben történő közös mozgást is biztosítja.

Programtervezet
Tematikus napok: 
1) tanösvényes nap
2) kisvonatos nap
3) kék nap
4) strandolós nap
5) váras nap
6) bicajos nap
7) hazautazós nap

Esti programok: 
focizás, naplóírás, esti mese, fotónézegetés, 
társasjátékozás, palacsintasütés, éjszakai 
kirándulás, alvás.

Jelentkezés és info
Jakab Évinél, a XXI.században szokásos kommunikációs módokon: 
20/31-44-650, jakab.eva@dmtr.hu, személyesen (ha találkozunk)
Jelentkezési határidő: 2012. június 30. 
Jelentkezési feltétel: egy tízezres előlegként történő befizetése.
A táborozás előtt igény esetén megbeszélést tartunk, várhatóan július 02-án, hétfőn este 
6 órakor az Ürgemezei Strand előtti kistónál. 
Egyéb:
A táborban az ovis és „alsós” gyerekek kísérő felnőttel (rokon, ismerős) együtt vehetnek 
részt, jól nevelt nagyokkal - a jólneveltség előzetes egyeztetése alapján - megbirkózunk. 
Egyeztessünk róla!
A résztvevőknek előtanulmányozás igénye esetén tudást, felszereléslistát továbbítunk. 



Részvételi hozzájárulás:
Gyerekeknek 30 ezer forint, felnőtteknek 35 ezer forint. 
A részvételi hozzájárulás a következőket tartalmazza: 
szállásköltség (sátrazás, eső esetén ház), napi három étkezés (reggeli, hideg ebéd, meleg 
vacsora), belépők (porcelán múzeum, füzéri vár, regéci vár, boldogkő vár, sárospataki vár, 
sárospataki strandfürdő, bicajbérlés). 
A részvételi hozzájárulás nem tartalmazza: további táplálék, a fel nem sorolt látnivalók 
belépői, kalandpark belépő.

Tanösvényes nap 
Vasárnap sokat utazunk, megérkezés után sátrat állítunk. A környék 
megismerésére marad még időnk: a fél Kormos Bába tanösvény van 
tervben. 
Napi statisztika: 400 km busszal, 8,5 km, 230 m szint gyalogosan. 

Kisvonatos nap
Az erdei kisvasutak kihagyhatatlanok, különösen, ha szép 
helyszíneket érintenek, pláne, ha alagútban is haladnak. Rostallótól 
pedig kirándulás, kilátópontokkal. 
Útvonal: Rostalló - Ördög-völgy - Mlaka-rét - Sólyombérc - 
Szpalanyica-rét - Kerek-kő - Holló-völgy (jelzetlen). Végén lehetőség: 
Páfrány tanösvény. 
Napi statisztika: 10 km busszal 2-szer, 10 km kisvasúttal, 10 km, 300 
szint gyalogosan.  

Kék nap
Az országos kéktúra bejárását és dokumentálását a (Hollóháza–) 
Bodó-rét – Nagy-Milic – Pusztafalu  útvonalon elkezdjük, aztán lehet 
éveken keresztül folytatni. Ha kedvünk és alkalmunk adódik, nézünk 
egy kis porcelánt.
Napi statisztika: busszal 10 vagy 15 km, 9,5 km, 250 szint gyalogosan.  

Strandos nap
A Sárospataki Vár meglátogatása után strandolás. 
Napi statisztika: 40 km oda, 40 vissza, egyéni távok úszva, valamennyi 
gyaloglás a lángosért, a csúszdához.

Váras nap
A regéci és a boldogkői vár a Zemplén kötelező látnivalói. 
Napi statisztika: 50 km kétszer, a teljes táv 17 km, 260 szint gyalog. A 
két vár között kicsiknek rövidítési lehetőség.

Bicajos nap
A  füzéri várhoz vagy a füzérradványi kastélyhoz kerekezünk, vagy 
mindkettőhöz. 
Napi statisztika: füzéri kör 7 km, füzérradványi kör 24 km.

Hazautazós nap
Hazaindulás előtt a sátoraljaújhelyi kalandparkban tölthetünk 
valamennyi időt, ha lesz kedvünk. 
Napi statisztika: 30+385 km busszal. 


