
KEDVES FIATAL! 

 

 
Köszönjük, hogy jelentkeztél a 2018-as BIKA tinitábor segítői csapatába. Hamarosan kez-
detét veszi a kalandtábor, így szeretnénk tájékoztatni a legfontosabb információkról.  
Kérjük, mindenképp olvasd végig figyelmesen ezt a levelet akkor is, ha nem minden infó 
vonatkozik rád (pl. utazás)!  

 

ÉRKEZÉS 
2018. július 12. csütörtök délután (18.30 közös vacsora) 
Az ifinapok utolsó estéjét szeretnénk közösen tölteni, így időben érkezz meg, hogy ne 
maradj le semmiről! 
 
 
FELKÉSZÍTŐNAP 
2018. július 13. péntek  
Amennyiben csak péntek reggel tudsz jönni, reggel 8.00-ra feltétlenül legyél ott! 
Felhívjuk figyelmedet, hogy a felkészítőnapon való részvétel minden tinitáborba jelent-
kezett önkéntesnek KÖTELEZŐ! 
 
 
A TINIHÉT IDEJE 
2018. július 14 - július 20. (szombat-péntek) 
 
A TÁBOR HELYSZÍNE 
Tésa falu közelében lévő Tésai Csemetekert (Google maps: KLIKK) 
Ha autóval jössz, GPS-koordináták a következők: 48.0397553 18.8237144 
 
 
KÖLTSÉGEK 
A jelentkezési díj fennmaradó részét hozd magaddal (ha kértél pólót, + 2.000 forintot), ill. 
az utazáshoz legyen nálad elegendő pénz. 
 
 
LEUTAZÁS:   2018. július 12. (csütörtök) 

(Arra vonatkozik, aki még nincs a tábor helyszínén !)  
Az utazást mindenki egyénileg oldja meg. Javasoljuk, hogy a BIKA-tábor segítői csoport-
ban beszéljetek egymással, ki mikor jön.  
 
Pontos útiterv (vonattal, majd busszal) 
Budapest Nyugati pu. – Szob vasútállomás – Bernecebaráti, Bem u. (buszmegálló) – majd 
gyalog kb. 5-6 km (a gyalogtúrát nem kell megtenned, ha az általunk a táblázatban java-
solt időpontban jössz, mert akkor kimegyünk érted) 
 
 
 

https://www.google.hu/maps/place/T%C3%A9sa,+2636/@48.0398829,18.823261,271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476a93722a08516f:0xe37b87395026e90c!8m2!3d48.0330963!4d18.8429469


Vonat indul   

Bp. Nyugati pu. 

Vonat érkezik  
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Busz indul  

Szob vasútállomás 

Busz érkezik 

Bernecebaráti, Bem u. 
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Utazási költségek 
Személyvonat BKK-bérlet nélkül: diákjegy 650 Ft, teljes árú jegy 1.300 Ft.  
Busz: 50% 280 Ft, teljes árú jegy 560Ft.  
 
Bejutás a táborba 
Ha az általunk (fentebb) javasolt időpontok valamelyikében jössz, kimegyünk érted. Ha 
nem, be kell gyalogolnod! A buszról leszállva menetiránynak ellentétesen elindulsz vissza-
felé (kb. 100 m), majd látsz egy TÉSA-táblát (jobb oldalt), utána a Tésai utcát. Ezen az ut-
cán kell elkezdeni gyalogolni. Egyszer csak elfogynak a házak, és jön a szántás, kukoricás 
stb. Kitartó gyaloglás után jobb oldalon fogod találni a BIKA-tábort jelző táblát, itt térj le 
jobbra. Földút következik, majd kb. 10 perc séta után megérkezel a táborba.  
 
A fentieket azért írtuk le ilyen részletesen, mert a táborhelyen korlátozott a térerő, s így 

nélkülünk is ügyesen elboldogulsz.  
 
 
HAZAUTAZÁS 
Amennyiben nem maradsz a bontáson, akkor a tinikkel együtt utazol haza.  
14.37 -kor indul Kemencéről a busz. 
 
 
MIT HOZZÁL MAGADDAL? 
Mivel a BIKA-tábor nem egy hétköznapi tábor, szükséged van pár "extra" kiegészítőre. 
Összeállítottunk egy listát azokról a dolgokról, amiket mindenképp érdemes bepakolnod. 
A listát erre a linkre kattintva találod: KLIKK 
 
Feltétlen hozz magaddal feket ruhát (póló, nadrág, szoknya stb.) A táborban a telet, 
(zord időszakot) ezzel a sötét szinű ruhadarabbal „ közvetítjük” a tinik felé. 

 

A TINIHÉT PROGRAMJÁT, KÉRJÜK, TANULMÁNYOZD ÁT ALAPOSAN, NYOMTASD KI, S 
FELTÉTLEN HOZD MAGADDAL A TÁBORBA! A napi programokat itt olvashatod: KLIKK 

 
TOVÁBBI KÉRDÉSEID VANNAK?  
Keresd bátran Takács Erikát a szervezes@bikatabor.hu címen vagy a +36 30 396-2874 

telefonszámon, de csak azokkal a kérdésekkel, amikre a levélben nem találsz választ!  
 

Július 3-tól mi már a táborhelyen leszünk, ahol korlátozottan vagyunk elérhetőek! 
  

 

http://www.novuscura.hu/bika/wp-content/uploads/2018/06/BIKAt%C3%A1bor_Cucclista.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/16Kw-jmeoRRdrkrwFGPQ9DAZKnFim1SlX?usp=sharing


 
 
Hamarosan találkozunk! 
 
 
Üdv:  
a BIKA-szervezők 
 


