SZÜLŐ PÉLDÁNYA

TÁJÉKOZTATÓ
MÚZEUMI DINÓ TÁBOR AZ ŐSZI SZÜNETBEN

Időpont: 2018. október 29-31., 8.00-16.00
Helyszín: Kuny Domokos Múzeum
Cím: 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
Koordinátorok: Kürthy Dóra (geológus)
Borzsák Réka (múzeumpedagógus)
kurthy.dora@kunymuzeum.hu muzeumpedagogia@kunymuzeum.hu
Elérhetőségek:
+36 30/ 700-6992
+36 30/ 331-7511
A tábor programja:
- október 29. (hétfő):
Megismerkedünk a geológiai időskálával, időléptékkel. Interaktív játékokkal,
kézműveskedéssel végig követjük a Föld, valamint a földi élővilág kialakulását, változását
az idők folyamán, majd belevetjük magunkat a dinók világába, ahol megismerkedünk a
2018-as év nagy felfedezésével, a gerecsei őskrokodillal is.
- október 30. (kedd):
Napi „feladatunk” egy Dinó Park létrehozása. Ennek kapcsán megismerkedünk
részletesebben a dinó fajtákkal, és az őket körülvevő növényvilággal. Ebben segítenek
nekünk a Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció munkatársai, akik saját történeteiket,
tapasztalataikat mesélik el a dinó kutatásról és bemutató példányokkal teszik igazán
izgalmassá a napot.
Délután 16.30-tól a kutatók nyílt előadást tartanak a magyar dinoszaurusz kutatásról,
melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
- október 31. (szerda):
Kirándulás Budapestre, a Magyar Természettudományi Múzeumba (1083 Budapest,
Ludovika tér 2.). Fő célpontunk a „Dinókert”, valamint az „Eltűnt világok – A
dinoszauruszok kora Magyarországon” című állandó kiállítás, aminek során meglátogatjuk
a gerecsei őskrokodilt is.
Reggel gyülekező a tatai vasútállomáson 8.00 és 8.15 között, a 8.27-es vonattal
indulunk. Délután érkezés a vasútállomásra 16.25-kor, kérjük, ide jöjjenek a
gyermekért, amennyiben egyedül nem közlekedhet.
Kényelmes, zárt cipő és réteges öltözködés ajánlott az időjárásnak megfelelően. A
tízórait és ebédet hideg élelemcsomag keretében oldjuk meg, amit reggel osztunk ki.
Kérjük, ennek elrakására alkalmas táska / hátizsák legyen a gyermeknél.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Részvételi díj:
A tábor részvételi díja 3 napra 9.000 Ft. Lehetőség van 1-1 napra is csatlakozni, ebben az
esetben a napi részvételi díj 4.000 Ft. Ez fedezi az anyagköltségeket, valamint a harmadik
napi utazás költségeit.
Előző évekhez, múzeumi táborainkhoz hasonlóan lehetőség van étkezést igényelni, ami egy
tízórait (pl. gyümölcs, müzliszelet stb.), valamint napi egy ebédet jelent. Ennek díja 1.000 Ft /
nap.
Étkezéssel
Étkezés nélkül
1 nap
5.000 Ft
4.000 Ft
2 nap
10.000 Ft
8.000 Ft
3 nap
12.000 Ft
9.000 Ft
Kérjük, a jelentkezési lapon jelöljék be, hogy mely napon venne részt gyermekük a táborban,
illetve, hogy az étkezést kérik-e.
Jelentkezés:
Jelentkezési határidő: 2018. október 24.
A táborra való jelentkezés a részvételi díj befizetésével és a kitöltött jelentkezési lap,
valamint hozzájáruló nyilatkozat(ok) leadásával együtt érvényes. A befizetés és a
kitöltött lapok leadása a múzeum pénztárában lehetséges nyitvatartási időben.
Bármilyen kérdés esetén keressék nyugodtan a tábor koordinátorait!
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