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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021. évi Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

nyári napközis jellegű táborairól 

A tábor szervezője: a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

A tábor információk:  

JátszadoZoo tábor 2021. 07. 05. - 2021. 07. 09. 

táborvezető:   Farkas Nikoletta könyvtáros 

Jégkorszak tábor 2021. 08. 16. – 2021. 08. 19. 

táborvezető:      Darócziné Bordás Andrea   etnográfus 

A táborok szakmai munkáját önkéntesek, diákmunkások és kézművesek segíthetik. 

A tábor időtartama:  

JátszadoZoo tábor: hétfőtől péntekig, 08:00 – 16:00 óra között 

Jégkorszak tábor: hétfőtől csütörtökig, 08:00 – 16:00 óra között

Helyszínek: 

A tábor idejére tervezett helyszínek változhatnak! 

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14. 

Hajdúnánás, Bocskai utca 13. 

Hajdú Ház és Kovácsműhely 

Hajdúnánás, Hunyadi utca 21. 

Sörbár 2000 Kft. 

Hajdúnánás, Dorogi utca 12. 

Egyéb hajdúnánási helyszínek: Liget, Szürkemarha Tanösvény, Kendereskert 

A tábor igénybevételére jogosultak:  

általános iskolai tanulók, a meghirdetett korcsoportok szerint 

javasolt korosztály 1-6. osztály 

A tábor díja: 12.000 Ft (napi egyszeri étkezés biztosításával) 

Fizetés rendje: 

Helye: Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14. (Városi Könyvtár) 

Határideje: JátszadoZoo: 2021.07.02. 

       Jégkorszak tábor: 2021.08.06. 

A befizetett összegről nyugtát állítunk ki. A számla kiállítása nem a helyszínen történik, ezért 

kérjük, számla igényét előre jelezze! 

A tábor befizetett költségét, nem áll módunkban visszafizetni.  

Befizetéskor - a járványhelyzet miatt kérjük - viseljen maszkot!  
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A táboraink általános napirendje: 

Az időpontok változhatnak! 

• 8:00 Érkezés, napindító beszélgetés, játékos bemelegítés és készülődés a napi programra.

• 9:00 Szakmai foglalkozás

• 10:30 Tízórai szünet

• 11:00 Szakmai foglalkozás

• 13:00 Ebédszünet

• 14:00 Szakmai foglalkozás

• 15:00 Uzsonna szünet

• 16:00 Hazaindulás

Általános tudnivalók: 

- A tábor területén a higiénés és kézfertőtlenítéshez szükséges szereket biztosítjuk.

Amennyiben a gyermeknek speciális szerre van szüksége (pl.: érzékenység miatt), azt

kérjük hozza magával.

- A kitöltött szülői és adatvédelmi, egészségi állapotról szóló nyilatkozatokat a táborba

lépéskor kell leadni.

- A táborban tízórait és uzsonnát nem biztosítunk, azt a gyermeknek szükséges magával

hozni, megfelelő ételdobozban. Kérjük, hogy ne csomagoljanak könnyen romló

élelmiszert (javaslatunk: gyümölcs, szendvics, müzliszelet, péksütemény). Ajánljuk,

hogy cukros, koffeines, szénsavas üdítő helyett vizet, teát, szörpöt, ivólevet hozzanak

magukkal.  Környezetünk védelmében lehetőleg ne használjanak eldobható

csomagolóanyagokat.

- Kérjük, a gyermek minden nap az időjárásnak megfelelő ruházatban érkezzen.

- A gyermekek pénzt, értékes eszközt ne hozzanak magukkal.

- Az okostelefonok használatát a tábor programjai alatt korlátozzuk.

- Az a gyermek, aki saját és mások testi épségét veszélyezteti kizárható a táborból (a

befizetett költséget nem térítjük vissza).

- Programjainkban a 2021. évi járványhelyzet tükrében igyekszünk betartani az ajánlott

személyek közötti távolságot, és szükség esetén a maszk viselését is kérjük. (Kérjük,

legyen a gyermeknél szájmaszk.). Időjárástól függően több foglalkozást is igyekszünk a

szabadban tartani.

A tábor programja és a szabályai a járványhelyzetre vonatkozó rendeletek változása miatt 

módosulhat.  

Információ napközben a +36-70/372-1509 telefonszámon kérhető. 

Jó táborozást kívánunk! 

Hajdúnánás, 2021. július 1.

Darócziné Bordás Andrea sk 

          intézményvezető 


