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Kerekerdő Programismertető Hírlevél  
a Kerekerdő Egyesület 2016. tavaszi-nyári programjairól 

 

Kedves Sünök! 
 
Tavasz végére még egy remek programot tartogatunk számotokra, utána pedig rohamléptekkel itt a nyár! 
Gyertek velünk piknikezni és tartsatok velünk a Kerekerdő táborokban is! 
 

Május – Kerekerdő Piknik 

 
Májusban szeretettel meghívunk Titeket egy közös piknikezésre szüleitekkel 
együtt, ahol klasszikus sünös játékokkal hangolódhatunk a közeledő nyárra. 
Várjuk az érdeklődő barátokat és szüleiket is, hogy bemutatkozhassunk nekik, 
illetve jobban megismerhessük egymást. 
 
Időpont: 2016. május 22. 
Helyszín: Kamaraerdő 
Találkozó: 10 órakor a 41-es villamos végállomásánál. Innen kb. 300 méterre, a réten lesz a piknik. Ha 
később jönnétek és elkeveredtek, hívjátok bátran a szervezőket!  
Szervezők: Bíró Laci (+36 30 545 6490) és Csányi Gergő (+36 20 222 6745), kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 

Június - Vándortábor  

Hat nap-öt táborhely a Bakonyban! Hosszú idő után újra megrendezzük a Kerekerdő 
Vándortáborát, amely során Magyarország egy-egy kisebb tájegységét hátizsákkal, 
sátorral bejárva megismerkedünk annak jellegzetességeivel, élővilágával, néprajzi 
hagyományaival. Izgalmas, és változatos útvonal, egyben teljesítmény – ez a 
Kerekerdő Vándortábor! 
Időpont: 2016. június 24-29. 
Táborvezető: Fejes Attila (+36 30 535 0211), kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 

A vándortábor részvételi díja 25.000 Ft utazással, étkezéssel, szállással együtt. Tesó és cimbi 
kedvezmények elérhetőek! Ezekről (is) érdeklődhetsz a táborvezetőnél. 
 

Július, augusztus - Kerekerdő táborok  

Kistábor (7-14 éveseknek): 2016. július 20-29. 

Hejhó! Idén nyáron is vár a Kerekerdő kistábor! Gyere velünk táborozni, ha szereted az állatokat, a 
növényeket, az ásványokat, az ősmaradványokat, a sátorban alvást, leendő barátokat megismerni, akik 
ugyanúgy be vannak zsongva a természetért; patakban fürdeni, fára mászni, kirándulni, 
kipróbálni magadat, éjjel túrázni, kézműveskedni, íjászkodni… 
Táborvezető: Bíró Laci (+36 30 545 6490), kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 

Nagytábor (13-17 éveseknek): 2016. augusztus 1-10. 

Kedves Sündörgő! Emlékszel még a tábortűz melegére, a reggeli madárcsicsergésre, a 
száradó friss harmat illatára, az erdő hangjaira, a kirándulásokra, a megannyi 
felfedezésre? Ha igen, ne ásd el a bakancsod, irány a Kerekerdő! 

Táborvezető: Kőhidi Timi (+36 70 626 7609), kerekerdoegyesulet@gmail.com 

 
A tíznapos táborok részvételi díja 38.000 Ft utazással, étkezéssel, szállással együtt. Tesó és cimbi 
kedvezmények elérhetőek! Ezekről (is) érdeklődhetsz a táborvezetőknél. 
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Kedves Szülők! 
 
Sajnálatunkra, idén adminisztrációs okok miatt nem tudjuk fogadni az adó 1%-okat. Ezért kérjük, NE adják 
nekünk, mert az adóhatóság visszautasítja ezeket a felajánlásokat. 
 
A NAV tájékoztatása szerint a 2017-es támogatást (a 2016-os adóévről) már fogadni fogjuk. 
 
Köszönjük megértésüket és eddigi támogatásukat.  

 

 
 
Programjainkról bővebben is tájékozódhattok honlapunkon, a megszokott címen: www.kerekerdo.net. 
Ugyanitt programismertető hírlevelünkre is feliratkozhattok, amelyet megtehettek a kerekerdotabor-
subscribe@googlegroups.com címre küldött üres üzenettel is. Így mindig időben értesülhettek majd 
eseményeinkről. 
 
Kelt a Kerek Erdőben, 2016. május 9-én. 
 
 Üdvözlettel: 

 a Nagysünök 
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