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Közlekedési Tábor
Még mindig sok a közlekedési és vizibaleset! Közülük is kiemelkednek a gyermek és időskori, gyalogos,
kerékpáros balesetek. Az év bármely időszaka, de különösen a nyár - nemcsak örömöket tartogat a gyermekek
számára, hanem sajnálatos módon - veszélyeket is rejteget. Szomorú tény, hogy az iskolák, óvodák, játszóterek
környékén, és másutt is, a közlekedésben bekövetkezett gyermektragédiák számában növekedés tapasztalható.
Gépjárművezetőként, szakemberként, szülőként, nagyszülőként tisztában vagyunk vele,
hogy egyetlen tragédia is túl sok! Nekünk felnőtteknek a feladatunk, hogy előrelátóak
óvatosak legyünk, nekünk kell megteremteni a biztonságos közlekedéshez, a gondtalan
nyaraláshoz szükséges feltételeket gyermekeink számára.
Mindezeket felismerve kezeli Egyesületünk, elsősorban a gyermekek közlekedésbiztonságát kiemelt feladatként.
Ennek érdekében ajánljuk figyelmükbe következő megoldásainkat, melyekkel a gyermektragédiák csökkenthetők,
vagy megelőzhetők.
A „KUKK - Nyitott szem” Közlekedési Egyesület, és az Aggod Bt.

„KÖZLEKEDÉSI TÁBOR”-t szervez, a Mátra Kemping Sástó

Ifjúsági

Táborában, 10-15 éves fiatalok részére.
A tábor pontos címe:

3232 Mátrafüred-Sástó, Farkas u. 4.

Megközelítés:
Budapest, illetve Miskolc felől az M3-as autópályáról
közelíthető meg Gyöngyös. Gyöngyösről a 24-es főúton Mátrafüreden keresztül - a 10-es kilométerszelvény után balra,
mintegy 2,5 km után érhető el.

Már több éve vezetünk és tartunk különböző közlekedési programokat, ill. szervezünk táborokat, ezért
széleskörű tapasztalattal rendelkezünk gyermektáboroztatás terén. Oktatóink, és mi magunk is, az általunk
szervezett, rendezett programokon, táborokon keresztül tették meg az első lépéseket a közlekedés felé, majd
lettek biztonságos gyalogosok, járművezetők, stb. Most az érdeklődőknek, nektek szeretnék továbbadni
tapasztalatainkat.

Gyere el Közlekedési táborunkba, és próbáld ki ezt a csodálatos programot!
Ha még nincs jogosítványod itt a lehetőség! Csatlakozz E-learning programunkhoz.

A tábor tervezett turnusai 2015-ben a következők:
1. turnus:
július 13-18.
2. turnus:
július 20-25.
3. turnus:
augusztus 03-08.
4. turnus:
augusztus 24-29.
(4-5 fős csoportokba szerveződéssel)

A turnusok hétfőtől - szombatig tartanak ( 6 nap, 5 éjszaka).
Hétfőn délelőtt beérkezés, szálláselfoglalás.
Az első étkezés a hétfői ebéd.
Szombaton délelőtt 10:00 órától (reggeli után) lehet elhagyni a
tábor területét. Utazás egyénileg.

- Foglalkozások: 10 - 15 éveseknek, kerékpárok, rollerek, görkorcsolyák, gokartok, biztonságos
használatának elméleti-gyakorlati képzése, oktatók irányításával.
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- Étkezés:

A Tábor területén működő étteremben. A bentlakók, igény szerint, napi 4-szeri étkezést kapnak.

- Szállás:

Férőhelyeink elosztását és komfortminőségét tekintve ajánlott szálláslehetőségeink:
Motel 2 és 4 férőhelyes szobákkal
Motelünk egész évben vendégeink rendelkezésére áll,
így lehetőség nyílik a téli Mátra örömeinek élvezetére
is. Az épület része egy tv-vel felszerelt társalgó, mely
60 fő befogadására alkalmas.
A motelben 28 szoba található, melyek a központi
folyosó két oldaláról nyílnak keleti és nyugati irányba.
A szobákban 2 db emeletes ágy található 4 fő részére.
Minden szobában hideg-meleg vizes mosdót,
szekrényt, asztalt és székeket találunk. A folyosóról
nyílnak a közös vizesblokkok, ahol WC és zuhanyzási
lehetőség biztosított.
Nagy komfortos faház
4 személy részére (pótágyon további 6 fő
elhelyezésére van lehetőség).
2 db különálló standard szoba
1 db fürdőszoba (zuhanyzó, wc)
Felszereltség:
LCD televízió
hűtőszekrény

A táborban 9x3 órás (27 órás) elméleti és gyakorlati közlekedési alapképzés folyik. Miután
megismerkedtetek a gyalogos, kerékpáros és Kresz tudnivalóival, a kerékpár felépítésével, fontosabb
biztonságtechnikai részeivel, és fel tudjátok szerelni azt, megtanuljuk annak különböző helyzetekben való
irányítását, a biztonságos közlekedést. Emellett számos a közlekedéssel kapcsolatos kifejezést tanulhatsz meg.
A tábor végére képes leszel kerékpároddal egyedül és biztonságosan véghezvinni különböző manővereket.
Természetesen mindezt biztonsági (sárga) mellényben gyakoroljuk, melyet számodra mi biztosítunk. Haladó
kerékpárosokkal nemcsak az ügyességi, hanem a szabályossági pályán, ill. közúton is gyakoroljuk

mindezt.
Általános Napirend:
07,30-09,00
ébresztő, reggeli torna,
reggeli,
09,00-12,00
délelőtti elméleti/gyakorlati oktatás (3x45 perc, – igény szerint tízóraival),
12,00-15,00
pihenő idő,
ebéd,
15,00-18,00
délutáni elméleti/gyakorlati oktatás, (3x45 perc, – igény szerint uzsonnával),
18,00-22.00
szabadidős program,
vacsora,
esti program,
22,00takarodó,
villanyoltás
A tábor utolsó munkanapján, pénteken 15 órakor egy bemutatóval zárjuk a hetet, amelyre szeretettel várjuk a
szülőket, hogy megmutathassátok a táborban tanultakat.
Táborainkban, létszámtól függően, 15 személyenként, 1 oktató foglalkozik veletek napközben, és pihenő időben.
Célszerű a csoportokat maximum 2 évfolyamból összeállítani, azaz 5-6, vagy 7-8. évfolyamosok.
Kiegészítő programok: bekapcsolódás a tábor egyéb programjaiba, közös sportversenyek, vetélkedők,
számháború, kincskeresés, Activity, Cashflow játék, Kalandpark, kirándulás Kékestetőre és/vagy Gyöngyösre,
sakk, ping-pong, éjszakai túra, gokartozás, szalonnasütés, tábortűz, stb. mindez 24 órás felügyelet mellett.
Táborozási feltétel:

A biztos kerékpározni tudás, melyről a szülőnek beiratkozáskor nyilatkoznia kell.
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Amit feltétlenül hozz magaddal: Több váltás ruha, rövidnadrág, póló és zárt tornacipő ajánlott, sapka, naptej,
rossz idő esetén melegítő, esőkabát, tisztálkodási felszerelésed. Ha van saját kerékpárod, más közlekedési
eszközöd, hangszered, vagy olyan játékod, amivel szívesen játszanál a többieknek, vagy a többiekkel, azt se
hagyd otthon!
A legügyesebbeket (14 éven túliak közül) kiválasztjuk és lehetőséget biztosítunk nekik, hogy képzett oktatóinktól
tanulják meg vagy itt, vagy otthon a segédmotorozás, motorozás, majd a későbbiekben a
személygépkocsivezetés alapjait. Igény esetén ilyen programot is szervezünk táborainkban.
Táborszervező, Szakmai vezető:

Aggod Mihály,

közlekedéspedagógus, 06-70/604-6167

Jelentkezz most a 2015-ös szezonra, az alábbi elérhetőségek egyikén!
Kérem, hogy részvételi szándékról, a szülők által kitöltött Jelentkezési/adatlapot 2015. június 08-ig
szíveskedjenek megküldeni az alábbi e-mail címre:
aggodbt@gmail.com
Szükséges még egy Egészségügyi nyilatkozat, melyet a szülőknek kell kitölteniük gyermekük egészségügyi
állapotáról. Ezt kérjük, a táborba legyenek szívesek magukkal hozni.
Pénzügyi feltételek:
A nyári közlekedési táborok ára turnusonként:
49. 000 Ft/fő. (33.000.- Ft táborozási, 16.000.- Ft közlekedési program díj)
Az ár tartalmazza a 27 órás közlekedés elméleti és gyakorlati foglalkozást, lap-top használatot, WIFI-vel, a
szállás, étkezés napi 3 alkalommal (reggeli, ebéd, vacsora) költségét, 1 napi wellness használatot, és a felügyelet
költségeit.
A jelentkezési lap visszaküldésével egyidejűleg kérünk 19.000 Ft előleg/foglaló befizetését.
A táborozás díjának befizetési határideje:
2015. június 15.
Az iskolánként összegyűjtött táborozási díjakat a jelentkezési lapok beérkezése után a bekérő számlán szereplő
számlaszámra kérjük befizetni, a közlemény rovatban az iskola, és a „Közlekedési tábor” megnevezésével.
Egy különleges ajánlatunk azoknak a szülőknek szól, akik szeretnék együtt tölteni egy hetet gyerekeikkel,
unokáikkal.
Az ajánlatunk: Ha Ön is szeretné gyermekével/unokájával felfrissíteni, újratanulni a gyalogos és kerékpáros
közlekedés alapjait, lehetőséget biztosítunk rá. Ezzel jobban segítheti biztonságos közlekedésre nevelésüket
otthon is. Ezek mellett a tábor területén felnőtt járművezetői oktatásra, továbbképzésre is adottak a lehetőségek.
Az ajánlatról kérje további részletes információinkat….
A táborral kapcsolatos fontos tudnivalók:
• 15 gyermek után egy kísérőnek ingyenes a szállás, étkezés és 1 napi wellness belépő.
• a tábor időtartama alatt, a tábor egész területén szigorúan tilos a dohányzás!
• minden nagyobb értékű tárgyat (fényképezőgép, mobiltelefon, lap-top, stb.) csak saját felelősségre
hozzanak.
Jó táborozást, balesetmentes nyári szünetet kívánunk minden érdeklődőnek, a szervezők:
Aggod Mihály
Közlekedéspedagógus, Egyesületi elnök, programszervező
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