NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Tury Elemér Ökotábor
SZOLGÁLTATÁSAINK JEGYZÉKE ÉS ÁRAI
2017. január 1-től
A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladány Tury Elemér Ökotábora segítséget
nyújt az oktatási intézmények természetismereti oktatási es környezeti nevelési munkájához.
Célunk, hogy az általános műveltségi alapokra helyezett programjaink a fenntartható fejlődés
követelményeinek megfelelően formálják a gyerekek es fiatalok természethez való viszonyát.
Nem holt ismeretanyag elsajátítását, hanem olyan tudásrendszer kialakítását tűztük magunk
elé, amely a természeti folyamatok, összefüggések s az ember velük való kapcsolatának
tényleges megértésére épül. A szakszemélyzet nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező
erdőmérnök, biológus, természetvédelmi mérnök, akik garantálják, hogy a meglevő természeti
adottságok mellett a gyermekek hatékonyan es eredményesen vegyenek részt az Önökkel
közösen kialakított programokban.
Programok árai: (a kísérő pedagógusok ingyenesen vesznek részt a programokon)
1. Arborétumi séta (kb. 1,5 óra): 4 000 Ft/alkalom + Áfa
2. Rövid erdei túra (kb. 3-4 óra): 7 000 Ft/alkalom + Áfa
3. Hosszú erdei túra (kb. 6-7 óra): 14 000 Ft/alkalom + Áfa
4. Félnapos ökoturisztikai program: 7 000 Ft/alkalom + Áfa
5. Egész napos ökoturisztikai program: 14 000 Ft/alkalom + Áfa
6. Bentlakásos 5 napos erdei iskolai program, gyakorlati feladatok elvégzésével (átlag
napi 6-7 óra) 17 000 Ft/nap/csoport + Áfa (a teljes programra)
Szállás (kőépületben):
8 ágyas szobákban (külön fiú-lány vizes blokk), illetve 2 x 2 ágyas nevelői szobákban (közös
vizes blokkal), összesen 40 gyermek és 4 felnőtt számára (20 gyermek után 1 kísérő szállása
ingyenes): 2 500,- Ft/fő/éj+Áfa.
Nagykorú vendégeink költségeit napi 300,- Ft/fő idegenforgalmi adó terheli.
Szállást csak a visszaküldött megrendelőlap függvényében tudunk biztosítani, amelyről
visszaigazolást küldünk!
Az étkeztetést egyénileg kel megoldani. Ajánljuk a helyi STOP Éttermet (4150 Püspökladány,
Debreceni út 2.,Tel.: +36-54/451-830), amely igény szerint a táborba szállítja a megrendelt
ételt.
Azon vendégeink számára, akik étkezeseiket maguk által előállított ételekkel,
szalonnasütéssel, bográcsozással, stb. szeretnék kiegészíteni, külön díjazás ellenében egy
elkülönített konyha áll rendelkezésükre. A főzéshez tüzelőt, és igény szerint bográcsot
biztosítunk. Egyéb felszerelésről, edényekről önállóan kell gondoskodnia. Az ételek
elkészítéséhez szükséges ÁNTSZ-engedélyeket a csoportoknak önállóan kell beszerezniük!
Helyiségeink a fentiektől eltérő egyéb rendezvényekre is igénybe vehetők.
Bővebb tájékoztatással, programegyeztetéssel, program-összeállítással es megrendeléssel
kapcsolatban keressenek meg bennünket!
Tel.: 54/451-169
Email.:erdeiiskola@erti.hu
Honlap: www.erti.hu

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Tury Elemér Ökotábor
MEGRENDELŐ 2017.
Alulírott megrendelem a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladány Tury Elemér
Ökotábora szolgáltatásait az alábbi részletezés szerint
A program időpontja: ……………………………….…………………………………………..
Iskola, intézmény neve: ……………………………….………………………………………...
Címe telefonszáma: ……………………………….…………………………………………….
Csoportvezető neve, telefonszáma: ……………………………………………………………..
Resztvevők osztálya, kora: ……………………………………………………………………...
Érkezés időpontja: ………………………………. Távozás ideje: ……………………………
Köz1ekedési eszköz: ……………………………………………………………………………
Teljes létszám:
Ebből gyermek:
kísérő:

fő
fő lány:
fő nő:

Igényelt szállás
8 ágyas szobákban (közös fürdőszobával)
2 x 2 ágyas tanári szobákban (közös fürdőszobával)

fő fiú:
fő férfi:

fő
fő

fő 2 500,-Ft/Ft/éj+Áfa
fő 2 500,-Ft/Ft/éj+Áfa

Diákcsoportok esetében minden megkezdett 20 fő után 1 pedagógus szállása ingyenes!
Nagykorú vendégeink költségeit napi 300,-Ft/fő idegenforgalmi adó terheli.
Kért szolgáltatás
dátuma

Szállás
(fő)

Szakmai program
időpontja

Egyéb program, kérés
(önálló főzés, szalonnasütés, stb.)

………….., hétfő
………...., kedd
………...., szerda
……...., csütörtök
………...., péntek
………., szombat
……...., vasárnap
Az elküldött megrendelés egyben szerződésnek tekintendő, de a program kezdete előtt 30 nappal
bármely fél részérő1 mindennemű kötelezettség nélkül írásban visszavonható.
30 napon belüli visszamondás eseten azonban a teljes szállásköltség kifizetését kérjük!

Dátum: ………………...

Megrendelő: ………………….

Szolgáltató: .………..………….

