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Kedves Szülők, Táborozók! 

Kedves Táborozó, örülünk, hogy jelentkeztél a XI. BIKA-táborba. Sokan régóta készülünk 

már, és mindent megteszünk azért, hogy minél több élményben legyen részed. 

 Az idei táborba a sherwoodi erdőbe látogatunk el. Ott táboroznak a vidám fiúk (és lá-

nyok) akik Robin Hood vezetésével készek kiállni a szegényekért, készek szembeszállni a 

gonosz városbíróval. Vajon milyen lehet Robin csapatához tartozni? Milyen dilemmákkal, 

örömökkel, kihívásokkal szembesül egy szabad ember, akit a törvény keze üldöz? És hogy 

jön ez a XXI. század tinédzserének problémáihoz? Ezekre a kérdésekre keressük együtt a 

választ a táborban. 

A tábor jellege  

Kalandtábor, mert sok izgalmas kalandon keresztül fogunk megismerkedni a kor törté-

nelmével, és keressük mindebben Isten üzenetét a mi számunkra, magunk is részeseivé 

válva az eseményeknek.  

Nomád tábor, mert olyan helyen leszünk, ahol – ahogy akkoriban – nem lesz villany, nem 

lesz térerő ☺, nem lesz vezetékes víz... Nagy sátrakban fogunk lakni, és megtanuljuk, ho-

gyan is lehet ilyen körülmények között élni. 

 

A tábor helyszíne  

Idén a Gerecsébe megyünk, Dunaszentmiklós közelébe. Javasoljuk, hogy az elmúlt évek-

hez hasonlóan, Budapestről együtt utazzunk le vonattal.  

 

Indulás és találkozó  
2020. július 25. szombat 7:30 – Budapest, Déli pályaudvar, pénztárak.  (a vonat 8.20-kor 

indul). 

Takács Erika (tel.: 30 396-2874) és más munkatársak várnak ott Rátok. Aki az online je-

lentkezési felületen a közös utazást választotta, azok számára a csoportos jegyet megvá-

sároljuk.  

 

Aki a jelentkezés során az egyéni utazást választotta, tehát nem a közös csoporttal fog 

megérkezni, azt kérjük, 9:30-ra érjen le Dunaszentmiklósra a Petőfi u. 51 számnál lévő 

autóbuszmegállóhoz (megálló mellet van egy zöld terület). Oda fog a csoport is megér-

kezni, itt kezdődik a program, onnan együtt indulunk tovább.  

 

Jelentkezéskor kaptatok egy visszaigazoló e-mailt, ha nem emlékeztek rá milyen utazást 

választottatok, az e-mailben visszanézhető. 
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Hazaérkezés  

2020. július 31. péntek 14:39 – Budapest, Déli pályaudvar 

 

Aki a jelentkezés során az egyéni utazást választotta hazafelé, azt kérjük pénteken, 12:30-

ra jöjjön Dunaszentmiklósra a Petőfi u. 51 számnál lévő autóbuszmegállóhoz a gyermek-

ért.  

 

Utazási költség (a csoportos utazást választóknak) 

➢ odaútra: 900Ft (50 % diák kedvezménnyel) 

➢ visszaútra: 900 Ft (50 % diák kedvezménnyel) 

➢ összesen: 1.800 Ft (50 % diák kedvezménnyel). 

 

Az online jelentkezési felületen a jelentkezés során megjelölt opciónak megfelelően kér-

jük az utazási költséget kiszámolni. (ha nem emlékeztek rá milyen utazást választottatok, 

a jelentkezéskor kapott visszaigazoló e-mailben megnézhető!) 

FIGYELEM! Mivel a közlekedési eszközökön maszk viselése kötelező, maszkot hozz ma-

gaddal! 

Anyagiak, zsebpénz  

A tábor jelentkezési díja 25.000(máj.29-ig) / 27.000 Ft (máj.29. után) (attól függően, mikor 

jelentkeztél.), amiből remélhetőleg 5.000 Ft-ot befizettél előlegként. A fennmaradó ösz-

szeget, az utazási költséget, valamint a megrendelt póló árát (2.000 Ft) legkésőbb tábor-

kezdésig utaljátok el (Horgony Egyesület 11704007-22044929) vagy kiszámolva, boríték-

ban hozd magaddal a táborba!  

Kérjük, senki ne adjon pénzt az állomáson az utazást kísérő felnőttek kezébe, azt a tá-

borba érkezés első napján átvesszük a gyerekektől! 

A táborban lesz lehetőség BIKÁS termékeket vásárolni (pulcsi cipzáras/bebújós 

5000/4000Ft,- vászon szatyor: 800,-) ha szeretnél belőlük venni, hozzál magaddal egy kis 

zsebpénzt☺. A pulcsikról csatoltunk képet. 
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FIGYELEM! 
 

Szülői nyilatkozat  

A honlapunkon (www.bikatabor.hu) a „Tudnivalók” fül alatt megtalálható és letölthető a 

szülői nyilatkozat. A kinyomtatott, kitöltött és a szülők által aláírt nyilatkozatot feltétlenül 

hozzátok magatokkal a táborba, mert azt egy esetleges ellenőrzés során kérhetik tőlünk. 

(Minden évben kapunk ilyen ellenőrzést, hála Istennek, eddig mindent rendben találtak.) 

 

Kullancs  

Védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd. 

Ezért fontos, hogy kullancsriasztószert hozzatok magatokkal, és minden este tartsatok 

alapos kullancsvizitet! 

 

Öltözet  

 

A táborban valósághűen szeretnénk megjeleníteni Robin Hood középkori világát, ezért 
kérünk téged, hogy hozz magaddal a középkori viselethez hasonló ruhadarabot, ami al-
kalmanként a te jelmezed lesz a héten.  
Hogyan öltöztek a középkorban az emberek? Segítségnek itt van néhány kép.  

 

Próbáljátok megoldani minél egyszerűbben! 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.bikatabor.hu/
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Mit pakoljak a hátizsákomba? 
 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a közlekedési eszközök közötti átszállás vagy egyéb rövidebb 
gyaloglós szakasz során sok gyermeknek problémát jelent a felszerelés cipelése. Ez leg-
többször abból adódik, hogy nem mérik fel megfelelően otthon a helyzetet: találkoztunk 
már olyan gyermekkel, aki négy különböző válltáskával vagy éppen bevásárlószatyrokkal 
jött el.  
Kedves Szülők, kérjük, fokozottan figyeljetek arra, hogy egyrészt gyermeketek EGY nagy 
hátizsákban tudja hozni minden holmiját, másrészt ne legyen benne sok szükségtelen 
felszerelés, ami miatt meg sem lehet mozdítani a csomagot. 
Nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy az erdő közepén éjszakára 
akkor is jelentősen lehűl a levegő, ha napközben kánikula van! Így éjszakára mindenkép-
pen készítsetek meleg ruhát, hálózsákot!  
Fontos: a kétnapos vándorláshoz méretes hátizsákra van szükség, hiszen a gyerekek me-
leg és hálóruhát, hálózsákot és ennivalót is visznek magukkal! 
 
Mivel a BIKA-tábor nem egy hétköznapi tábor, szükség van pár „extra" kiegészítőre. Ösz-
szeállítottunk egy CUCClistát azokról a dolgokról, amiket mindenképp érdemes bepakol-
ni. A listát a www.bikatabor.hu a „Tudnivalók” fül alatt találjátok meg. 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy a mobiltelefonok és egyéb elektromos 
eszközök táborba hozatala nem javasolt, mert ezek használata rendkívül illúzióromboló, 
és ellentétes egy nomád tábor szemléletével! A természet közelsége, a csiripelő madarak, 
a zöld rét, az érdekes és szinte folyamatos programok közepette nincs szükség elektroni-
kus szórakoztató eszközökre, telefonra. Olyan helyszíneken vagyunk, ahol sokszor nincs 
vagy nagyon gyenge a térerő. Kérjük a Szülőket, a szervezőkön keresztül érdeklődjenek, 
illetve lépjenek kapcsolatba gyermekeikkel. 
 
 

Táborvezető elérhetősége 
 

Takács Erika: 30 396-2874  
info@bikatabor.hu 

http://www.bikatabor.hu/

