
KEDVES BIKA Önkéntes! 

 

 
Köszönjük, hogy jelentkeztél a 2019-as BIKA tini tábor 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 
2019. július 18. csütörtök délután (18.30 közös vacsora) 
Az ifinapok utolsó estéjét szeretnénk közösen tölteni, így időben érkezz meg, hogy ne 
maradj le semmiről! 
 
 
FELKÉSZÍTŐNAP 
2019. július 19. péntek  
Amennyiben csak péntek reggel tudsz jönni, reggel 8.00-ra feltétlenül legyél ott! 
Felhívjuk figyelmedet, hogy a felkészítő napon való részvétel minden tini táborba je-
lentkezett önkéntesnek KÖTELEZŐ! 
 
 
A TINIHÉT IDEJE 
2019. július 20 - július 26. (szombat-péntek) 
 
A TÁBOR HELYSZÍNE 

Tardos, tardosi szilvások. (Google maps: KLIKK) 

Ha autóval jössz, GPS-koordináták a következők: 47.6829723,18.4390153 

 
 
KÖLTSÉGEK 
A tábordíj még fennmaradó részét, kérlek, hozd magaddal! (ha kértél pólót, + 2.000 forin-
tot). Figyelj arra, mely időszakban jelentkeztél, befizetted-e az előleget, mert a tábordíj 
ennek megfelelően változhat! 
  
 
LEUTAZÁS:   2019. július 18. (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 Déli pu. – Tatabánya vasútállomás – Tatabánya autóbusz-állomás -  Tardos 
süttői elágazás – majd gyalog kb. 3,5 km (a gyalogtúrát nem kell megtenned, ha az álta-
lunk javasolt időpontban jössz, mert akkor kimegyünk érted) 
Javasolt időpont leutazásra: 

https://www.google.hu/maps/place/Tardos,+2834/@47.6834284,18.4388788,1505m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476a43a066198253:0x400c4290c1e62a0!8m2!3d47.6621475!4d18.4514534


 
 

Vonat indul   

Bp. Déli pu. 

Vonat érkezik  

Tatabánya v.á. 

Busz indul  

Tatabánya 
autóbuszállomás 

Busz érkezik 

Tardos , süttői elága-
zás 

15:50 16:43 16:47 17:39 

 

FONTOS!!! Ha nem a fenti kombinációval jössz le,az átszállási pont Tatabányán legyen (itt van 
egymás mellett a busz és vonat állomás) 

Tata vasútállomástól NEM indul busz Tardosra! 

 
Aki nem Budapestről, vagy nem az általunk javasolt időpontban érkezik,  kérjük időben 
tájékozódjon a leutazás lehetőségeiről! 
 
Utazási költségek 
Személyvonat BKK-bérlet nélkül: diákjegy 650 Ft, teljes árú jegy 1.300 Ft.  
Busz: 50% 310 Ft, teljes árú jegy 620Ft.  
 
Bejutás a táborba 
Miután leszálltál Tardos, süttői elágazásnál a buszról Süttő irányába kell elindulni (tábla is 
mutatja, Arany János az utca neve) ezen az utcán gyalogolva kifelé a faluból egyszer csak 
elfogynak a házak majd jön az erdő,egy idő után kell, hogy láss jobb oldalt egy halas tavat, 

akkor jó az irány.  
A buszmegállótól egészen pontosan 3,5km-t kell gyalogolnod, hogy megérkezz a tábor-
helyre, ami menetirány szerint jobb oldalt lesz általunk kitáblázva. 
A fentieket azért írtam le ilyen részletesen, mert a táborhelyen korlátozottan van térerő, 

és így nélkülünk is ügyesen elboldogultok..  
 
 
HAZAUTAZÁS 
Amennyiben nem maradsz a bontáson, akkor a tinikkel együtt utazol haza.  
13.40 -kor indul Tardosról a busz, a vonat 16:09-re érkezik a Déli pályaudvarra. 
 
Amennyiben a fenti időpontoktól eltérően indulsz haza, időben (még otthon, a leutazás 
előtt) tájékozódj a lehetőségekről! 
 
 
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 
 
A táborban valósághűen szeretnénk megjeleníteni az ókori görögök világát, ezért kérünk 
téged ,hogy hozz magaddal az ókori viselethez hasonló ruhadarabot, ami alkalmanként a 
te jelmezed lesz a héten.  

http://www.bikatabor.hu/wp-content/uploads/2018/06/BIKAt%C3%A1bor_Cucclista.pdf


Hogyan öltöztek az Ókorban az emberek? Nagyon egyszerűen! Egy lepellel körbe te-

kerték magukat és valamivel megkötötték az anyagot, hogy ne essen le.  

Próbáljátok megoldani minél egyszerűbben például otthoni felesleges fehér lepedő! 

Kérjük, olyat hozzál, amit nem sajnálsz, ha összefestünk, piszkos lesz, elszakad. 

A TINIHÉT PROGRAMJÁT, KÉRJÜK, TANULMÁNYOZD ÁT ALAPOSAN. A VÉGLEGES NAPI 
PROGRAMOT NYOMTASD KI, S FELTÉTLEN HOZD MAGADDAL A TÁBORBA! A napi prog-
ramokat 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 8-tól mi már a táborhelyen leszünk, ahol korlátozottan, csak telefonon vagyunk 
elérhetőek, emailt, facebookot ott már nem tudunk olvasni! 
  

Hamarosan találkozunk! 
 
Üdv:  
a BIKA-szervezők 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zQwg5czKnK-_ohj3pYTOcpoRCaHjpWX6?usp=sharing

