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TÁJÉKOZTATÓ
a
horgásztáborba jelentkező gyermek/ifi horgászok részére
(3 turnust szándékozunk indítani, korosztálytól függően)
Gyermekek részére (7-12 éves korig), időpont: 2022. 08.01-től – 08.06-ig
„Kis ifik” részére (12-14 éves korig), időpont: 2022.08.08-tól - 08.13-ig
„Nagy ifik” részére (14-18 éves korig), időpont: 2022.08.15-től - 08.20-ig
A tábor helye: 2321 Szigetbecse, Réti u. 6, ORFK Oktatási és Kiképzési Központ Horgásztanyája.
(A kőépületben 4 db 3 ágyas szoba, valamint a kertben 4 db katonai sátor, egyenként 10-10
férőhellyel, emeletes ágyakkal áll rendelkezésre a gyermekek/ifik számára. A kőépületben
külön fiú és leány mosdó/zuhanyozó van.)
Érkezés: az adott turnus első napján – hétfőn 10.00 óráig.
Távozás: az adott turnus utolsó napján – szombaton 10.00 óráig.
Első étkezés: az érkezés napján ebéd. A táborozás ideje alatti étkezések (napi 5-szöri étkezés):
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora.
Ágyneműről a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) gondoskodik, de a gyermek/ifi
saját hálózsákját, párnáját (alvókáját) is magával hozhatja, amennyiben ragaszkodik hozzá.
A jelentkezéskor természetesen figyelembe vesszük azt, hogy a testvérek együtt maradhassanak
A táborozó gyermekek/ifik részére teljes ellátást, napi ötszöri étkezést biztosítunk. Étteremből
hozzák a gyermekek számára az ételt. Igyekszünk olyan ételeket rendelni, amelyeket általában
kedvelnek a gyermekek/ifik. Biztosítjuk még folyamatosan a megfelelő ásványvíz és gyümölcs
utánpótlást is! A gyermek/ifi hozzon magával fürdőruhát, tisztálkodó felszerelést, törülközőt,
naptejet, strandpapucsot, esőkabátot, sapkát, egy hétre elegendő alsó-felső ruházatot,
horgászfelszerelést (spiccbot, finomszerelékes kellékek), valamint kisebb horgászszéket vagy
horgászládát, amelyre a horgászat közben leülhet. A COVID-19 veszélyre tekintettel a
gyermekek lehetőség szerint hozzanak magukkal kézfertőtlenítőt. Legyen a táborozónál
zsebpénz - igény szerint jégkrémre, fagylaltra, üdítőre). A horgászathoz az etetőanyagot és az
élőcsalit az RDHSZ bocsátja horgászaink rendelkezésére.
A táborok idejére különböző programokat is tervezünk:
- Versenyhorgászaink részvételével, horgászattal kapcsolatos eszköz- és gyakorlati bemutatók.
- Előadás vízirendészeti és közbiztonsági alapismeretekről, hivatásos rendőrök
közreműködésével.
- Hajókirándulás.

- Az RDHSZ Szigetbecsei Ivadéknevelő Tógazdaságának (halneveldéjének) bemutatása.
Kihelyezett állami horgászvizsgát is szervezünk a 2. és 3. turnusban.
Az állami horgászvizsga ingyenes, letétele 10 éves kortól lehetséges!
A vizsgázni szándékozó gyermekek/ifik felkészülését a horgásztábor ideje alatt biztosítjuk.
A korábbi években kialakult COVID-19 veszélyhelyzetre tekintettel, a táborvezetés
következetesen betartja és betartatja a vírusveszéllyel kapcsolatos óvintézkedéseket.
A horgásztábor ideje alatt különös gondot fordítunk a tisztaságra, fertőtlenítésre és a
gyermekek/ifik tisztálkodására.
A 2022. évben a 15. életévüket betöltők már csak ifi RDHSZ területi jeggyel horgászhatnak.
A 2022. évben gyermek RDHSZ éves területi jegyet váltók a helyi horgászrend betartásával,
egy db horgászkészséggel, egy horoggal horgászhatnak.
Szeretettel várunk, jó pihenést és jó szórakozást kívánunk!
Ráckeve, 2022. május 9.
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