A Tiszántúli Református Egyházkerület nagy népszerűségnek örvendő Örökségünk tábora
térítésmentes táboroztatási lehetőséget biztosít minőségi gyülekezeti gyermektáborok és
osztálykirándulások szervezésére. Az elmúlt három évben már több mint 2400 diák vett részt a
programban, idén újabb 1200 gyermek táboroztatását tervezzük.
A jelentkező csoportok három különböző tájegység, négy táborhelye közül választhatnak, ahol öt
éjszakát és hat napot tölthetnek el. Négy festői vidékre, Debrecen és a Hajdúság, Tisza-tó és a
Hortobágy, valamint a Felső-Tisza-vidék felfedezésére indulhatnak a csoportok, ahol négy táborhelyen
fogadjuk a jelentkezőket. Debrecenben a Debreceni Református Kollégium Diákotthonában,
Berekfürdőn a Megbékélés Házában, Beregdarócon a Hét Csillag Üdülő és Konferencia Központban,
valamint Tivadaron a Ház az Élő Vízhez Ifjúsági Üdülő Központban. Bármelyik helyszínre is esik a
választás, hat napon át, jobbnál jobb tematikus programokkal várjuk a csoportokat.
Milyen céllal indulnak a táborok?
A meghirdetett táborok célja a diákok körében a közösség szerepének, erejének és fontosságának
tudatosítása, túrák és kulturális programok segítségével a közösségi élmények megtapasztalása,
valamint az esélyteremtés a hátrányos helyzetű tanulók körében. Ennek érdekében kiemelten várjuk
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, diákok részvételét, sajátos nevelési igényű és
fogyatékkal élő tanulók jelentkezését.
Mit nyújtunk a jelentkező csoportok számára?
Hat napos táborok keretében, négy táborhelyszín és három különböző programlehetőség közül
választhatnak a jelentkezők. A Debrecen és Hajdúság felfedezését célzó tábornak a Debreceni
Református Kollégium Diákotthona ad otthont. A Megbékélés Háza táborközponttal a Tisza-tavat és
Hortobágyot ismerhetik meg a csoportok. A Beregdaróci Hét Csillag Üdülő Központból és a Tivadari
Ifjúsági Üdülőközpontból kiindulva pedig a Felső-Tisza-vidéket.
Térítésmentesen biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat, programokat a hat napos táborok teljes
időtartama alatt.
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
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Szállás biztosítása öt éjszakára a debreceni, berekfürdői, beregdaróci vagy tivadari
táborhelyen;
Napi ötszöri étkezési lehetőség;
Három táj felfedezését, megismerését célzó vezetett kerékpártúrák városnéző rollertúrák,
buszos kirándulások;
Belépők biztosítása a látványosságokhoz;
Közösségfejlesztő és csapatépítő programok, ügyességi vetélkedők;
Hagyományőrző foglalkozások; történelmi játszóház, rendhagyó történelemórák;
Izgalmas előadások a táborlakókat foglalkoztató kérdésekkel;
Programcsomag biztosítása.

Milyen kötelezettségei vannak a jelentkező csoportoknak?
A táborokhoz kapcsolódó részletes tematikus program teljesítése kötelező a jelentkező csoportok
számára. A programleírások összefoglalója az ismertető végén találhatók. A felhívás szerint
meghirdetett tábor időtartama (6 nap, 5 éjszaka) nem módosítható. A felhívás szerint meghirdetett
tematikus programokon kötelező részt vennie a csoportoknak, azok más programokkal csak kivételes
és egyeztetett esetben helyettesíthető.
Ki lehet önkéntes és milyen feladatai, kötelezettségei vannak?
A jelentkező szervezeteknek 4-5 fő önkéntes kísérőt szükséges a csoportokhoz biztosítania, akik,
térítésmentesen vesznek részt a táborok lebonyolításában. Önköltségüket (szállás, étkezés, belépők)
a tábor időtartama alatt biztosítjuk. A gyerekek sikeres, élményekben gazdag, biztonságos
táboroztatása érdekében, az önkéntes kísérőktől felelősségteljes és a szervezőkkel és szolgáltatókkal
együttműködő hozzáállást szeretnénk kérni. Az örökségünk táborokba csak 18. életévüket betöltő
személyeket fogadunk önkéntes kísérőként, akiknek az alábbi feladatokat látják el:
-

-

-

-

Az önkénteseknek kötelező részt venniük a Tiszántúli Református Egyházkerület által szervezet
felkészítő napon (minden évben kötelező, annak is aki már volt tavaly felkészítőn) amelyeket
a táborokat megelőző időszakban, a jelentkezési határidő lezárást követően hirdetünk meg.
Ezeken a rendezvényeken részletes információt kaphatnak az önkéntesek a táborokkal
kapcsolatban. A felkészítő napok időpontjairól és helyszínéről a jelentkezési határidő
lezárulását követően küldünk tájékoztatást a jelentkező szervezeteknek. A 2022. évi felkészítő
napok várhatóak 2022. áprilisában kerülnek megszervezésre;
Gyermekek állandó, 24 órás felügyelete a tábor időtartama alatt;
A résztvevők és a csoport koordinálása a tábor időtartama alatt;
Együttműködés a szolgáltatókkal a programok sikeres lebonyolítása érdekében,
együttműködés a táborhelyszínekkel;
Személyes részvétel a tábor keretében megrendezésre kerülő programokon;
Strand program, medencehasználat esetén az önkéntes részéről elvárandó feltétel az
úszástudás, mivel ennél a programnál a gyermekek teljes felügyelete az önkéntes feladata (a
fürdőkben tartózkodó úszómesterek mellett);
Tömegközlekedés esetén jegyek megvásárlása, érvényesítése a járművön;
Adminisztrációs feladatok:
o a szervezet, gyerek, önkéntes adatlapjainak és mellékleteinek hiánytalan átadása az
előírásoknak megfelelően,
o tábor időtartama alatt a jelenléti ívek aláiratása a résztvevőkkel
o a tábor időszakára érvényes HHH (kormányhivatal, jegyző állítja ki), SNI igazolások
(orvosszakértő által kiállított) összegyűjtése, érvényességének ellenőrzése és átadása
a szervezők részére.
Tábor ideje alatt folyamatos fotódokumentáció készítése, melyet a tábor végén, az előírt
formátumban kérünk beküldeni.

További részletes tájékoztatást, segítséget az Önkéntes felkészítő napon adunk.
Az önkéntes feladatra való jelentkezés esetén kérjük figyelembe venni a
jelenleg érvényben levő járványügyi szabályokat!

Milyen költségei vannak a táboroknak?
Az Örökségünk tábor program keretében részt vevő csoportok számára térítésmentesen biztosítjuk a
szállást, étkezést, illetve a programokon történő részvételt. A jelentkező szervezetnek két kötelezően
biztosítandó költsége merülhet fel. Egyrészt a táborhelyszínekre történő eljutás és a hazajutás
költségének biztosítása, másrészt a helyi/helyközi közlekedés biztosítása (Berekfürdőn táborozók
esetében egy alkalommal a Berekfürdő-Tiszafüred közötti távolsági buszjegy díja, illetve a Debrecenbe
érkezők számára egy alkalommal egy helyi járaton történő utazás költsége).
Kik vehetnek részt a programban, milyen csoportok jelentkezését várjuk?
A táborokban, osztálykirándulásokon kizárólag 1-11. osztályos, magyarországi székhelyű iskolába járó
(kivétel Budapest és Pest megye) OM azonosító számmal rendelkező diákok vehetnek részt. A
táborokba elsősorban a Tiszántúli Református Egyházkerület működési területén (Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun Szolnok megye, Békés megye, Csongrád megye)
református iskolák jelentkezését várjuk, akik egy rendhagyó osztálykirándulást szeretnének szervezni.
Másrészt azon Tiszántúli Református Egyházkerület területén működő református egyházközségek
jelentkezését várjuk, akik nyári táborokat szeretnének szervezni diákok számára. Várjuk a református
egyházközségek fenntartásában lévő tanodák jelentkezését, Református Cigánymissziók
jelentkezését. Továbbá a Tiszántúli Református Egyházkerület területén működő, református egyházi
fenntartású szervezetek jelentkezését, akik hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos
nevelési igényű diákokkal foglalkoznak.
Elsőbbséget élveznek azok a szervezetek jelentkezései, amelyek hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok, kisebbségi, roma származású diákok, fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű,
gyermekvédelmi gondozásban élő tanulók táboroztatását vállalják. A jelentkező csoportokban
résztvevő diákok legalább 40%-nak fent megjelölt célcsoporthoz szükséges tartozniuk. Felhívjuk a
jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezést követően, a regisztráció folyamán, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint fogyatékossággal élő tanulók esetében hivatalos igazolást (jegyzői határozat, szakorvosi
igazolás) szükséges benyújtania a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetről, valamint
fogyatékosságról.
Egy csoport létszáma a kísérő önkéntesekkel együtt minimum 35 fő, maximális létszáma Berekfürdő,
Beregdaróc esetében 40 fő, Debrecen és Tivadar esetében 50 fő. Amennyiben egy adott jelentkező
szervezet nem tudja a minimális csoportlétszámot feltölteni résztvevőkkel, javasoljuk, hogy fogjon
össze más egyházközségekkel, iskolákkal, szervezetekkel.
Mikor lehet tábort szervezni?
2019-2023 között évente mind a négy táborhelyszínen, több csoport jelentkezését fogadjuk május és
szeptember között. Jelentkezni csak az általunk meghirdetett táborhelyszínekhez kötött időpontokra
lehet. 2022. évben az alábbi időpontokra lehet jelentkezni:

2022-ban meghirdetett turnusok időpontjai:
Debrecen: június 27. – július 2.
július 4. – július 9.
július 11. – július 16.
július 18. – július 23.
július 25. – július 30.

Berekfürdő:

Tivadar:

Beregdaróc: május 22. – május 27.
június 12. – június 17.
június 26. – július 1.
július 3. – július 8.
július 31. – augusztus 5.
augusztus 21. – augusztus 26.
szeptember 4. – szeptember 9.
szeptember 18. – szeptember 23.

május 29. – június 3.
június 5. – június 10.
június 12. – június 17.
június 19. – június 24.
június 26. – július 1.
július 10. – július 15.
július 17. – július 22.
július 24. – július 29.
július 31. – augusztus 5.
augusztus 7. – augusztus 12.
augusztus 14. – augusztus 19.
augusztus 21. – augusztus 26.

május 2. – május 7.
május 9. – május 14.
május 23. – május 28.
július 4. – július 9.
július 11. – július 16.
július 24. – július 29.
augusztus 23. – augusztus 28.
szeptember 11. – szeptember 16.
szeptember 17. – szeptember 22.

Hogyan lehet jelentkezni a táborokra?
A táborba jelentkezni az oroksegunktabor@ttre.hu e-mail címre beküldött
-

jelentkezési lap (jelen e-mail mellékletét képezi) kitöltésével
résztvevői lista (jelen e-mail mellékletét képezi) kitöltésével
a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók azon dokumentumainak
beküldésével lehetséges, amely igazolja célcsoporthoz tartozásukat (pdf-ben beküldött SNI,
HHH igazolások, a file neve a gyerek neve legyen).

A jelentkező csoportokat, a meghirdetett időpontokra és táborhelyszínekre, a szabad
szálláskapacitások figyelembevételével, jelentkezési sorrendben regisztráljuk. Prioritást azon
csoportok élveznek, akik hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élő és
sajátos nevelési igényű, gyermekvédelmi gondozásban élő tanulók minél magasabb részvételét
vállalják. A jelentkező szervezetnek a résztvevői lista kitöltésével, előre szükséges információ
szolgáltatnia arról, hogy kiket szeretne bevonni a programba, ezáltal mi is előre fogjuk tudni, hogy
egy adott szervezet esetében konkrétan hány hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű, illetve
fogyatékosággal élő személy részvételére számíthatunk (elsősorban számunkra ez az információ
mérvadó). Már a jelentkezés során be fogjuk kérni a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű tanulók azon dokumentumait, amely igazolja célcsoporthoz tartozásukat.
Emiatt kérjük számoljanak vele, hogy a jelentkezés benyújtása hossza időt vesz
igénybe. A jelentkezés befogadásáról az érvényes célcsoport vállalások
tükrében tudunk dönteni, amelyről értesítjük a jelentkező szervezetet.

A jelentkezési dokumentumok beérkezését követően kollégánk felveszi a jelentkező szervezettel a
kapcsolatot. Túljelentkezés esetén várólistát alakítunk ki, ahol igyekszünk közreműködni más
időpontok vagy más táborhelyszínek ajánlásában. A jelentkezés akkor tekinthető elfogadottnak,
amennyiben erről visszajelzést, megerősítést küld kollégánk.
A program honlap az alábbi címen érhető el http://oroksegtabor.ttre.hu/ , amelyen minden fontosabb
információt közzé tettünk a táborokkal kapcsolatban.
Jelentkezési határidő a 2022. évi táborokra: 2022. március 31.
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy azon szervezetek, akik jelentkeznek a táborra, de visszamondják a
jelentkezési határidőt követően, automatikusan törlik magukat a programból, hiszen ezzel más
jelentkezőktől veszik el a lehetőséget. Természetesen amennyiben a járványügyi, illetve egyéb vis
major okok miatt történik a lemondás, ettől eltekintünk.
Kérdés esetén, illetve további információért forduljon kollégáinkhoz:
Tiszántúli Református Egyházkerület
Deák Attila, szakmai vezető
+36 30/355-7076;
oroksegunktabor@ttre.hu; deak.attila@ttre.hu
Szabó Tünde,
szakmai asszisztens
+36 52/614-506
oroksegunktabor@ttre.hu; fejlesztes@ttre.hu
Bendikné Fegyverneki Beáta
szakmai asszisztens
+36 52/614-506
oroksegunktabor@ttre.hu; fejlesztes@ttre.hu

honlap: http://oroksegtabor.ttre.hu/

Debrecen és hajdúsági táborok tematikus programjai a debreceni táborban résztvevők számára
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Városnéző rollertúrák Debrecenben
Buszos kirándulás a Hajdúságban és a Nyírségben
Erdei vasutazás
Hagyományőrző foglalkozások és történelmi játszóház
Csapatépítő, közösségfejlesztő programok
Tematikus előadások

Tisza-tó és hortobágyi táborok tematikus programja a berekfürdői táborban résztvevők számára
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kerékpártúra a Tisza-tó körül
Buszos kirándulás a Hortobágyon és a Tisza-tónál
Fürdőzés a Berekfürdői strandfürdőben
Hagyományőrző foglalkozások és történelmi játszóház
Csapatépítő, közösségfejlesztő programok
Tematikus előadások

Felső-Tisza-vidéki tábor tematikus programja a beregdaróci és tivadari táborban résztvevők számára
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kerékpártúra a Felső-Tisza-vidéken
Vízitúra az Öreg-túron és a Felső-Tiszán
Buszos kirándulás a Felső-Tisza-vidéken és a Nyírségben
Hagyományőrző foglalkozások és történelmi játszóház
Csapatépítő, közösségfejlesztő programok
Tematikus előadások

