Kapernaum Alapítvány vízitábor - 2013

Speciális vízi, vízparti tábor halmozottan sérült mozgáskorlátozott, állandó
felügyeletet igénylő gyermekek és fiatalok részére

A program létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális- Család- és
Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet által a „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők
és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben (Kód:
CSP-KÖZG-12-9987) kiírt pályázaton a Kapernaum Csoport Alapítvány által
elnyert 400.000 Ft támogatás teszi lehetővé.
A tábor időpontja: 2013. június 06-től 2013. június 09-ig
A tábor meghidetése speciális célcsoportban történt.
Résztvevők:
Kapernaum Csoport Alapítvány tagjai és barátaik, önkénteseik
Budapest, XVII. ker. Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona lakói
és nevelőik, barátaik

Szakmai megvalósító partnerként: Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület
önkéntesei
Az útvonalterv és a program:
1. nap, csütörtök
Érkezés délután a kempingbe, táborverés, hajók összeszerelése, vízi felszerelés
átvétele. Strand, evezés gyakorlása.
2. nap, péntek
Tervezett indulás 10 órakor. Evezés: Füredi öböl bejárása
3. nap, szombat
Tervezett indulás 10 órakor. Evezés: Tisza, Tündérrózsa mező
4. nap, vasárnap
Tervezett indulás a kempingből 10 órakor. Strandolás vagy termálfürdőzés. Indulás
haza
A tervezett programok, útvonalak az időjárás, vízállás és egyéb körülmények miatt
változhatnak.

Emiatt alternatív vagy kiegészítő program bármely napra: Tiszafüredi Strand és
Gyógyfürdő (kb. 15 perc séta)
Részvételi díj: Információ a szervezőknél
Létszám: 35-40 fő, minden sérült résztvevővel legalább 1 fő kísérő jön
Utazás: csoportosan szervezve, az alapítvány járműveivel és szervezésében
Szolgáltatások: szállítás, felszerelések biztosítása, túravezetés, motoros ladik kíséret
Ellátás: 3x étkezés péntek reggeltől vasárnap ebédig
Szállás: Tiszafüred, Horgász és Családi Camping (5350 Tiszafüred, Kastély út, a
szabadstrand közelében) Szállás saját sátorban, hálózsákban.
Kiegészítő információk:

Az oda-vissza utazás az alapítvány kisbuszaival, illetve bérelt autóbusszal közösen,
egyéni igény esetén saját költségen egyénileg történik. Az autókat a kempingben
tudjuk elhelyezni. Váltóruha a tapasztalatok szerinti szükséges mennyiségben
legyen. Legyen mindenkinél hosszú nadrág és pulóver, esőkabát, szúnyogriasztó,
kalap, naptej. Az induláskor a menet közben szükséges felszereléseket átpakoljuk
kenunként 1 db hordóba és visszük magunkkal. A többi felszerelést a kisbuszok,
és/vagy a motoros ladik viszi napközben.

A túrán mindenki saját felelősségére vesz rész, kiskorúak szülői kísérettel, sérültek
kísérővel.
A túrán való részvétel általános szabályait és a napi távot, tennivalókat indulás előtt
ismertetjük.
Jelentkezés: a szervezőknél az önrész befizetésével 2013. május 01-ig.

Szervezők:
Kapernaum Csoport Alapítvány - Schay Gusztáv ( schayg@gmail.com; +36 (20) 6632111), Drabb Lilla ( drabb.lilla@djuice.hu; +36 (20) 932-2323) és Szentgyörgyi
Zoltán ( szent.zoli@gmail.com; +36 (70) 555-2225)
Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona – Csák Ilona
Túraszervező: Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület - Malárik Attila
www.vizenjarok.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.

