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Kedves Vándortáborozók! 

 

A vándortáborokat szervező állami és civil szervezetek nevében szeretnénk tájékoztatni benneteket az idei 

táborokkal kapcsolatban. 

 

A március eleje óta a világban eluralkodó járvány, illetve az annak mérséklése miatt meghozott intézkedések 

jelentősen befolyásolják a mindennapjainkat. Most még nem lehet biztosan megmondani a járvány terjedésének 

időbeli lefolyását, így a korlátozások feloldásának ütemezését sem, ezért kérjük a vándortábor-szervező 

pedagógusok türelmét az idei nyárra tervezett táborok megrendezhetőségével kapcsolatban.  

  

Minden érintett szervezet meg kívánja szervezni az idei évben is a vándortáborokat, legyen szó erdei, vízi, 

kerékpáros vagy zarándok táborról.  

 

Természetesen a szervezés és megvalósítás során, ahogy eddig is, mindent megteszünk, hogy a lehető 

legnagyobb biztonságban legyetek. A jelenlegi helyzetet követően még nagyobb szükség lesz az osztály- és 

egyéb kisközösségek számára a természetben való fizikai együttlétre, a szabályok figyelembevétele mellett.  

 

Annak érdekében, hogy ne maradjon el tábor, eltöröltük a minimális létszám korlátot, hiszen elképzelhető, 

hogy lesznek olyan szülők és családok, akik még nem fogják a gyermeküket táborozni engedni a nyáron. Nem 

szeretnénk, ha az ilyen esetek miatt esetleg a többi diák táborozása meghiúsulna, így – az ésszerű mértékig – 

kisebb létszámú csoportokkal is jöhettek. 

A táborozók biztonsága érdekében még komolyabban vesszük a higiéniára és orvosi, egészségügyi ellátásra 

vonatkozó előírásokat. 

 

Bíztatunk benneteket, ha lehetséges – a szabályok betartása mellett – minél többen vegyetek részt az idén is a 

vándortáborokban, mert a szabadban, kis csoportokban hazánk természeti kincseinek megismerésével eltöltött 

idő megfizethetetlen élményeket és tapasztalatokat fog biztosítani számotokra.  

 

Bármilyen kérdés és kérés esetén kérünk, hogy keressetek bennünket, szervezőket és mi a legnagyobb 

rugalmassággal fogunk eljárni annak érdekében, hogy a legjobb élményt tudjuk nyújtani nektek egy ilyen nehéz 

időszak után. 
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