XXVIII. TEGYOT - TEDOT
Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozója
Helyszíne:

Pusztamarót, Marót-hegyi Sólyomfészek tábor

Ideje:

2017. július 3-8.

Rendező:

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet közepén, a legközelebbi lakott településtől
kilométerekre, tiszta vízű hegyi patak mellett, egy erdei tisztáson.
Igény esetén Tata vasútállomásról a táborig transzfert biztosítunk!
Ebben az évben a hagyományos programok mellett szeretnénk megszólítani
azokat a fiatalokat is, akik túrázás közben történelmi-helytörténeti, illetve
természetvédelmi-környezetvédelmi területen is szeretnék bővíteni
ismereteiket.

Részvételi díj (szállás, étkezés, helyi közlekedés, rendezési díj):
Faházban

26 000 Ft/fő

Tagszervezetek részére

24 000 Ft/fő

Saját sátorban

22 000 Ft/fő

Tagszervezetek részére

20 000 Ft/fő

Két altábor kialakítását tervezzük:
1. altábor: TEGYOT-TEDOT hagyományos versenyzői számára
Az altáborban résztvevőknek az összetett verseny hagyományos versenyszámaiban (lásd
alább) kötelezően kell részt venniük, a többi programban a részvétel előzetes
jelentkezéssel történik.
2. altábor: természet- és környezetvédelem, helytörténet iránt érdeklődő, túrázni szerető
fiatalok számára
Az altáborban résztvevőknek a versenyeken csak előzetes jelentkezés szerint, esetleg
kísérővel vehetnek részt, az összetett versenyben nem szerepelnek. Minden más program
nyitott számukra. Egyes túrákat a versenyekkel párhuzamosan csak számukra indítunk
kísérővel.

PROGRAMOK
1.

TEGYOT-TEDOT hagyományos versenyei a TFSZ versenyszabályzata alapján, 3-5 fős csapatok
részére – a hagyományos találkozó versenyzői részére kötelezően, érdeklődők számára előzetes
jelentkezés esetén
−

városismereti verseny

Tata

−

elméleti verseny

Pusztamarót

−

nappali tájékozódási verseny

Pusztamarót

−

éjszakai tájékozódási verseny

Pusztamarót

−

teljesítménytúra

Pusztamarót

2.

Túrák vezetővel, korlátozott létszámmal (szigorúan védett természetvédelmi területen) minden
résztvevő részére, a korlátozott létszám miatt csak előzetes nevezéssel –egyeztetés alatt az
illetékes nemzeti park igazgatósággal
−

Pisznyice kőbánya

− Pisznyice barlang
Túrák vezetővel az érdeklődők számára

3.

4.

5.

−

Éjszakai túra - bátorságpróba

−

Kisgerecse kőbányái

−

Óriások asztala

−

Tájékozódás a tábor közvetlen környezetében

−

Tatai városismereti séta idegenvezetővel

Kulturális programok (pénzügyi lehetőségeink függvényében)
−

Tatai Vármúzeum

−

ELTE Tatai Geológus Kert - Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény

−

Vértesszőlősi Régészeti kiállítóhely (Őstelep; Samu; előember)

−

Vértesszőlős tájház

−

Aggostyán Ökofalu (őshonos háziállatok bemutatója, biogazdálkodás, középkori falu
rekonstrukciója, 15. századi fogadó hangulata)

−

Aggostyán arborétum

−

Csillagászat: előadás + bemutató

−

Vetítések, előadások:
•

Gerecse földrajza, élővilága, bányászata

•

Marót falu története, Maróti csata

Sportversenyek minden résztvevői részére
−

Foci és tollas bajnokság (megfelelő létszámú jelentkező esetén)

−

Svédpálya, mini tájékozódási pálya a tábor körül

Ünnepségek minden programcsomag résztvevői részére
−

Tábornyitás

−

Eredményhirdetések, záróbuli

Az érdeklődő iskolák, szervezetek részére e-mailen nevezési lapot küldünk.
Kérjük tagszervezeteinket, illetve az érdeklődő iskolákat, iskolai csoportokat, baráti társaságokat,
hogy küldjenek számunkra egy előzetes tájékoztató jellegű jelentkezést az igények felmérésére.
Ebben adják meg számukra, hogy melyik altáborba várhatóan hány fővel, csapattal jönnének.
Érdeklődni Lehoczki Zoltánnál (lehoczki.zoltan@tfsz.hu, 0620/9822363) lehet.

