
Tájékoztató Nagyvisnyó 

A nagyvisnyói tábor során a tanulók számára az alábbiakat biztosítjuk: 

1) utazás 

2) szállás 

3) étkezés  

- első nap csak vacsora, ezért kérjük minden gyereknek biztosítani a reggelit és ebédet 

- a további napokon háromszori étkezés + gyümölcs és ásványvíz, pénteken ebéddel zárul; 

4)  programokon való részt vétel 

Nap Délelőtti program Délutáni program Esti program 

1. nap 

(aug. 17.) 

6:15 – gyülekező HGI 

6:30 – indulás HGI 

Tiszafüred – hajózás a Tiszán 

Nagyvisnyó  

Odorvár közös túra 

Tábortűz 

2. nap 

      (aug. 18.) 

I. csoport: Aggtelek 

II. csoport: 

Nagyvisnyó 

szaktábori 

programok 

II.csoport: Szalajka völgy 

I. csoport: 

Nagyvisnyó szaktábori 

programok 

Tábortűz 

Éjszakai túra  

3. nap 

      (aug. 19.) 

II.csoport: Dobsina 

I. csoport: 

Nagyvisnyó 

szaktábori 

programok 

 

II.csoport: Dobsina  

I. csoport: 

Nagyvisnyó szaktábori 

programok 

Tábortűz 

Éjszakai túra  

4. nap 

      (aug. 20.) 

I.csoport: Dobsina 

II. csoport: 

Nagyvisnyó 

szaktábori 

programok 

 

I.csoport: Dobsina 

II. csoport: 

Nagyvisnyó szaktábori 

programok 

Tábortűz 

Éjszakai túra 

5. nap 

      (aug. 21.) 

II. csoport: Aggtelek 

I. csoport: Nagyvisnyó 

szaktábori programok 

I. csoport: Szalajka völgy 

II. csoport: 

Nagyvisnyó szaktábori 

programok 

Istentisztelet – Nemes Ákos 

és Bea 

6. nap 

      (aug. 22.) 

Nagyvisnyó szaktábori programok Eger vár és városlátogatás 

 

18:00 óra indulás 

Debrecenbe 

Érkezés: kb: 20:00 és 21:00 

óra között 

I._csoport: kézilabda, túlélő; 

II._csoport: angol, képző, KRESZ, matek, foci 

A tanulók számára az alábbiakról kérjük, hogy gondoskodjanak: 

- Biblia 

- költőpénz/zsebpénz (Egerben vásárlási lehetőséget biztosítunk, illetve a tábor területén büfé 

üzemel) 

- kullancs- és szúnyogirtó, kullancskanál 

- naptej 

- kulacs 

- érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány 

- saját ágyneműhuzat 

- hálózsák vagy pléd (az éjszakai lehűlés miatt) 

- zseblámpa  

- hátizsák 

- biciklis sisak, térdvédő (ha van) 

- láthatósági mellény (ha van) 

- esőkabát 

- melegítő (jégbarlangban fel kell öltözni!!!), meleg felső  

- zárt cipő, sportcipő (lehetőleg két pár) 

- gumipapucs, köntös a fürdéshez 

- törölköző 

- tisztálkodási szerek 

- réteges öltözködés biztosításához 6 napra elegendő ruházat 

A tanulók értéktárgyaiért (mobiltelefon, laptop, ipad, ékszerek stb.) anyagi felelősséget nem vállalunk. 


