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KERÉKPÁROS VÁNDORTÁBOR

(2021. augusztus 8-14.)

A bringázás élmény – vándortáborozz kerékpáron

A 2017-ben elindult Vándortábor Program keretén belül 2021-ben az Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos támogatásával vízi, erdei, zarándok és kerékpáros vándortáborokban 
vehetnek részt a Magyarországon tanuló diákok. A program célja a sport és a természetjárás, 
valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása 
a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. A résztvevők megismerhetik 
Magyarország természeti értékeit, kulturális örökségét is.

Ebben a tanévben iskolánk is bekapcsolódik ebbe a programba, így ezen a nyáron a felső 
tagozatos diákoknak lehetőségük adódik kerékpáros vándortáborban részt venni. 

A kerékpáros vándortáborokról  (általában) – 7 nap/6 éjszaka

A diákok előre megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak saját 
pedagógusaik kíséretében. A csoportok egy hét alatt – nehézségi szinttől függően - 150-250 
kilométert tesznek meg, és egy-két naponta váltanak táborhelyet.

A bringás vándortáborokat úgy tervezték meg, hogy biztonságos és kiépített kerékpárutakon 
lehessen haladni, vagy, ahol ez nincs, ott kifejezetten kis forgalmú utakon vagy 
kerékpározható földutakon, töltéseken lehet tekerni. A MAKETUSZ által biztosított 
kerékpáros túrakísérő az útvonalat jól ismeri. A megtett út hossza naponta változik, 20-70 
km közötti.

Bővebben: https://www.bringasvandor.hu/

Iskolánk által kiválasztott kerékpáros útvonal:

Felső-Tisza-vidék 

A kerékpáros vándortáborban mindenki számára jó minőségű kerékpárt, sisakot, láthatósági 
mellényt, hazavihető technikai pólót (színes, légáteresztő póló) és kulacsot, valamint 
szervizt, pótalkatrészeket biztosítanak.

Díjak, szolgáltatások:

Részvételi díj 28.000.- Ft/fő, ami tartalmazza:



 napi háromszori étkezési ellátást a táborozás ideje alatt (első nap vacsora, utolsó nap 
reggeli);

 a szállás díját 6 éjszakára, kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban, 
ifjúsági szállásokon, kollégiumban, tornateremben;

 a kulturális, természetismereti és élményprogramok díját;
 kerékpár, sisak, láthatósági mellény és kulacs biztosítását;
 és egy kerékpáros túrakísérőt, amelyet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 

biztosít;
 az egyes szálláshelyek között fejenként egy csomag szállítását. 

A Felső-Tisza-vidék túraútvonalról itt olvashatnak: 

https://www.bringasvandor.hu/programok-turak/felso-tisza-videk-kerekparos-vandortabor

A részvételi díj nem tartalmazza a vándortábor kiinduló pontjára történő odautazás, és a 
záró pontról történő hazautazás költségét. Ezt a táborvezető pedagógusok szervezik meg. 

Vonattal történő utazás esetén: kb. 4500 Ft/fő (oda-vissza)

Fontos információ, hogy korlátozott számban szülők és testvérek is részt vehetnek a 
táborban, ugyanezekkel a feltételekkel. 

Az iskola 2 táborvezető pedagógusa:

Kerényi Nikoletta

elérhetőségek:  tel: 70/77-27-433, e-mail cím: nikolettakerenyi@gmail.com

Regősné Korondi Csilla

elérhetőség: 30/478-7887

Jelentkezési határidő: 2021. március 10.

Jelentkezni 8000 Ft/fő előleg befizetésével lehet a táborvezető pedagógusoknál.

A fennmaradó összeget 2 részletben, április 10-ig és, május 10-ig kell befizetni.

Kerényi Nikoletta és Regősné Korondi Csilla

szervezők


