41.
Sumonyi Nyár-őszi Madárgyűrűző Tábor
Fontos!
A járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedésektől függ, hogy mikor kezdődhet a
tábor. A szervezhetőség érdekében azonban szükségesek az előzetes jelentkezések, mert
csak ezek ismeretében bonyolíthatjuk az ügyintézést a korlátozások részleges vagy teljes
feloldását követően.

Tudnivalók:
 A tábor félnomád jellegű, madárgyűrűzéssel és madármegfigyeléssel foglalkozik.
 A részvételi szándékot az 1 - 8. csoportokra vonatkozóan a „Jelentkezési lap”-on lehet
jelezni a Baranya Természeti Értékeiért Alapítványnál vagy az MME Baranya Megyei
Csoportjánál (7622 Pécs, Siklósi út 12.). A „Jelentkezési lap” elektronikusan is beküldhető
az baranya@mme.hu vagy a baranyamadar@baranyamadar.hu címre. A 9 - 14. csoportokra
vonatkozóan telefonon (20/334-4608) is elfogadunk jelentkezést.
 Az 1-8. csoportokban max. 20 fő részvételét tudjuk biztosítani. A jelentkezéseket a
beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe. Előnyt élveznek az MME tagsággal
rendelkezők és az alapítvány önkéntesei.
 A jelentkezés alsó korhatára 13 év. A korhatár alatt csak szülői felügyelet mellett
engedélyezzük a részvételt.
 Dolgozók jelentkezését lehetőleg a 6 - 14. csoportokba kérjük.
 Elhelyezés épületekben, 2 - 6 ágyas szobákban. Sátras elhelyezésre is van lehetőség, de ilyen
igény esetén a sátorról a résztvevőknek kell gondoskodniuk.
 A jelentkezéseket lehetőleg egy teljes hétre kérjük, de néhány napra történő jelentkezést is
elfogadunk abban az esetben, ha a csoportok létszáma nem teljes.
 Az 1 - 8. csoportba történt jelentkezés esetén a csoportbeosztásról június 10-ig mindenki
visszaigazolást kap (az időpont a járványügyi helyzet alakulásának függvényében
változhat). A részvételi díj befizetéséhez utalványt mellékelünk, amin az összeget az előírt
határidőig be kell fizetni. A befizetés átutalással is teljesíthető a visszaigazolásban megadott
számlaszámra.

 A 9 - 14. csoportokra vonatkozóan a visszaigazolás a jelentkezést követő néhány napon belül
történik levélben, telefonon vagy elektronikus levélben. A tábordíjat ebben az esetben a
táborba történő érkezéskor személyesen kell befizetni.
 A tábor szabadon látogatható abban az esetben, ha ezt a kormányzati intézkedések lehetővé
teszik. A látogatási szándékról azonban értesíteni kell a táborszervezőt. Részvételi,
regisztrációs stb. díjat a látogatóknak nem kell fizetni.

Jelentkezési határidő:
1 - 8. csoport: május 25. (változhat a járványügyi helyzet alakulásának függvényében).
9 - 14. csoport: az aktuális időpont előtt legalább 2 héttel.

Részvételi díj:
1 - 8. csoport:
Egész hétre MME tagoknak és az alapítvány önkénteseinek teljes ellátással: 14 000 Ft.
Egész hétre más táborozóknak teljes ellátással: 19 000 Ft.
Egy napra MME tagoknak és az alapítvány önkénteseinek a táborban történő alvással, teljes
ellátással: 2 000 Ft.
Egy napra egyéb táborozóknak a táborban történő alvással, teljes ellátással: 2 700 Ft.
9 - 14. csoport:
A táborozási napok vagy hetek számától függetlenül az MME tagoknak és az alapítvány
önkénteseinek egyszeri 500 Ft, más táborozóknak egyszeri 800 Ft. Akik részt vettek az 1 - 8.
csoport valamelyikének munkájában, azoknak ezt a részvételi díjat már nem kell befizetni.
Ezekben a csoportokban az élelmezésről mindenki saját maga gondoskodik.

Hozni kell:
1 - 8. csoport:
Hálózsák, sátras elhelyezési igény esetén sátor és matrac, esőköpeny, gumicsizma, megfelelő
öltözet, egyéni tisztálkodó felszerelés, zseblámpa vagy fejlámpa tartalékelemekkel, távcső
(ha van), névvel ellátott ivópohár, jegyzetfüzet, íróeszköz.
9 - 14. csoport:
Hálózsák vagy megfelelő mennyiségű takaró, esőköpeny, gumicsizma, az évszaknak
megfelelő öltözet, egyéni tisztálkodó felszerelés, WC papír, zseblámpa vagy fejlámpa,
jegyzetfüzet, papucs, távcső (ha van), íróeszköz, megfelelő mennyiségű élelmiszer (a helyi
élelmiszerboltban bevásárlásra van némi lehetőség).
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