
 

 

Nyári táborok a Zalaerdő Zrt. szervezésében 

2020 
 

 

VADÁSZTÁBOR  

Időpont: 2020. június 22-26. Helyszín: Szentpéterföldei Horgász Lak. Részvételi díj: 36.000 
Ft/fő. Résztvevők száma: 12 fő. 10-15 éves gyerekeket várunk. További információ: 30/373-
1418 

A meseszép zalai erdőkbe várjuk mindazokat, akik a vadászat iránt érdeklődnek, s kalandos 
élményekre és vadászcimborákra vágynak! Egy kis ízelítő a programokból: fegyver-, trófea- és 
vadászkutya-bemutató, túra, nyomolvasás, tájékozódási és térképismeret, íjászat, kürtölés, 
esti vadles, vadászati kultúra megismerése. 

 

ERDEI ALKOTÓTÁBOR (napközis) 

Időpont: 2020. június 22-26. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló, Obornak. 
Részvételi díj: 21.000 Ft/fő (testvéreknek 19 000 Ft/fő). Általános iskolás gyerekeket várunk. 
További információ: 30/933-8851, 30/511-3213  

Alkossunk együtt erdei kincsekből! A táborban sokat kirándulunk, játszunk kézműveskedünk 
és ismerkedünk a természet szépségeivel. Kézügyesség nem feltétel! 

 

HORGÁSZTÁBOR I. 

Időpont: 2020. július 6-10. Helyszín: Szentpéterföldei Horgász Lak. Részvételi díj: 36.000 Ft/fő. 
Résztvevők száma: 12 fő. 10-15 éves gyerekeket várunk. További információ: 30/373-1418 

Mindent a horgászatról, elméletben és gyakorlatban, játékosan és szórakoztatóan! 
Megtanítunk csalizni, felfedezzük a környék természeti szépségeit, játszunk, és természetesen 
rengeteget horgászunk! Horgászfelszerelést és etető anyagot hozni szükséges! 

 

VADÁSZTÁBOR 

Időpont: 2020. július 6-10. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló, Obornak. 
Részvételi díj: 34.000 Ft/fő (testvéreknek 32 000 Ft/fő). 8-14 éves gyerekeket várunk. További 
információ: 30/933-8851, 30/511-3213  



Legyél te is vadász öt napig! Gyere, és ismerkedj meg a vadászok munkájával, feladataival, az 
erdő állataival! Láthatsz trófeákat, fegyvereket, bemutatjuk a lövészet apró trükkjeit, vadászati 
módokat és berendezéseket, találkozhatsz vadászkutyákkal… Ami még biztosan lesz: esti 
vadles, kézműves foglalkozások, játékok… a többi még titok! 

 

ERDEI KALANDORTÁBOR (napközis) 

Időpont: 2020. július 13-17. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló, Obornak. 
Részvételi díj: 21.000 Ft/fő (testvéreknek 19.000 Ft/fő). Általános iskolás gyerekeket várunk. 
További információ: 30/933-8851, 30/511-3213 

Erdei napközi azoknak, akik szívesebben alszanak a saját ágyukban, de napközben készek a 
kalandokra. Kirándulások, kézműves foglalkozások, erdei „praktikák” várnak, gyere, és 
kalandozz velünk! 

 

ERDEI KALANDORTÁBOR 

Időpont: 2020. július 20-24. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló, Obornak. 
Részvételi díj: 34.000 Ft/fő (testvéreknek 32 000 Ft/fő). 8-14 éves gyerekeket várunk. További 
információ: 30/933-8851, 30/511-3213  

Erdei kalandok minden vállalkozó kedvű kalandornak! Kirándulunk, tájékozódást tanulunk, 
túlélési praktikákat gyakorlunk, kézműveskedünk, és sokat játszunk! Erdei Tündéreknek és 
Manóknak továbbképzést tartunk! 

 

HORGÁSZTÁBOR II. 

Időpont: 2020. július 27-31. Helyszín: Szentpéterföldei Horgász Lak. Részvételi díj: 36.000 
Ft/fő. Résztvevők száma: 12 fő. 10-15 éves gyerekeket várunk. További információ: 30/373-
1418 

Mindent a horgászatról, elméletben és gyakorlatban, játékosan és szórakoztatóan! 
Megtanítunk csalizni, felfedezzük a környék természeti szépségeit, játszunk, és természetesen 
rengeteget horgászunk! Horgászfelszerelést és etető anyagot hozni szükséges! 

 

ERDEI ALKOTÓTÁBOR 

Időpont: 2020. augusztus 3-7. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló, Obornak. 
Részvételi díj: 34.000 Ft/fő (testvéreknek 32 000 Ft/fő). 8-14 éves gyerekeket várunk. További 
információ: 30/933-8851, 30/511-3213 

Erdei kalandok minden vállalkozó kedvű kalandornak! Kirándulunk, tájékozódást tanulunk, 
túlélési praktikákat gyakorlunk, kézműveskedünk, és sokat játszunk! Erdei Tündéreknek és 
Manóknak továbbképzést tartunk! 

 

 

 



Jelentkezés módja: írásban 2020. június 10-ig a kozjolet@zalaerdo.hu e-mail címen! 

Az e-mailben történt jelentkezés után rövid időn belül küldjük az összes tudnivalót (szükséges 
felszerelés, fizetés módja, ideje stb.), illetve a jelentkezési lapot. A jelentkezés a kitöltött 
jelentkezési lap visszaküldésével, valamint a tábori díj befizetésével válik véglegessé! 

 

A részvételi díjak tartalmazzák a szállás – ellátás – programok költségeit (kivétel a napközis 
tábornál, ott nincs szállás). A napi ötszöri (napközis tábor esetén négyszeri) étkezés bőséges 
gyümölcsöt, innivalót is tartalmaz, a speciális étkezési igényekhez előzetes jelzés alapján 
igyekszünk alkalmazkodni! 

A táborokat csak megfelelő létszám esetén tartjuk meg (ez minimum 15 fő)! 

A napközis táborok esetén a gyerekek szállításáról a szülőknek szükséges gondoskodnia. 

További információ: kozjolet@zalaerdo.hu, 30/373-1418 vagy a táboroknál megadott 
telefonszámokon. 
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