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Mindenkinek nagyon jó Tanévkezdés kívánunk!
1. Meghívó az Észak-alföldi Régió Ökoiskoláinak konferenciájára!
Tisztelettel meghívjuk az Észak-alföldi Régió Ökoiskoláit a debreceni Gönczy Pál Általános
Iskola áltat szervezett: Észak-alföldi Régió Ökoiskoláinak konferenciájára!
A konferencia helyszíne: 4225 DEBRECEN, GÖNCZY PÁL U. 1-3.
Szervező-házigazda: a debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
A KONFERENCIA IDŐPONTJA: 2010. SZEPTEMBER 10.
A konferencián való részvétel ingyenes, kérjük, részvételi szándékát 2010. szeptember 6-ig
jelezze.
Regisztrációs lap és a program a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/meghivo-eszakalfoldi-100902-1 oldalon érhető el.
A regisztrációs adatlapot a gonczy@chello.hu címre várják a szervezők személyenként.
2. Meghívó erdei iskolai bemutatóprogramra
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Tanárnő/Tanár Úr!
A Tihany Tourist Kft. 2001 óta szervez Erdei Iskolát, 2005 évtől Minősített Erdei Iskolát,
témanapokat és osztálykirándulásokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai
közreműködésével.
Szeretnénk programjainkat minél szélesebb körben megismertetni, ezért tisztelettel meghívjuk
iskolájuk környezeti nevelés iránt érdeklődő pedagógusait bemutatónkra.
Időpont: 2010. szeptember 11.
Program:
Szeptember 11. szombat
Érkezés: 8-9 óra között
Találkozó a Tihanyi Családi Szabadidőparkban /Tihany, Aranyház utca./.
Megközelíthetőség gépkocsival a 71-es főúton, majd a falun át, a Geofizikai

Kutatóintézetnél a Belső-tó irányába kanyarodva. Autóbusszal Balatonfüred-Tihany
Geofizikai Kutatóintézet állomás, majd gyalog 300 m a Belső-tó irányába.
Fogadás és bemutatkozás, tízórai
10.00: túra az Aranyház – Szarkádi-erdő – Tihanyi Levendula Erdei iskola útvonalon
14.00: pihenő az erdei iskolában
14.30. túra az Apáti-hegy – Öreglevendulás – Nyereghegy – Sajkod útvonalon
18.00: utazás kisvonattal
18.30: vacsora a Szabadidőparkban
Hazautazás
A programokon való részvételt, az étkezést, a kisvonatozást a résztvevők számára ingyenesen
biztosítjuk. Az ide és a hazautazás költségeit a résztvevők viselik.
Igény esetén 1 éjszakára szállást biztosítunk térítésmentesen a Tihanyi Levendula Erdei Iskola
tetőterében matracon. Hálózsákot, lepedőt, papucsot hozni kell.
Kérjük, hogy a korlátozott férőhely szám miatt /30 fő/, a jelentkezési lapot 2010. szeptember
7.-ig címünkre visszajuttatni szíveskedjenek. /Tihany Tourist Kft, 8237 Tihany, Kossuth u.11.
Tel./Fax: 87/448-481, 20/9754-162, e-mail: info@tihanytourist.hu/
A jelentkezést elfogadottnak tekintjük, csak abban az esetben jelzünk vissza, ha a létszám
betelt.

Reméljük, hogy gazdag programunkkal felkeltettük érdeklődésüket.
Várjuk jelentkezésüket,

Üdvözlettel:
Vers Réka
BfNPI szakvezető

Küsz Marianna
ügyvezető

Jelentkezési lap
Név: ..............................................................................................................................................
Telefonszám: ...............................................................................................................................
Iskola neve/címe: ........................................................................................................................
Szaktantárgy: ..............................................................................................................................
Autóval érkezem: 
Busszal érkezem: 
A jelentkezési lap sokszorosítható!

3. Országos Értékvadászat
A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbította az Országos Értékvadászat címen
meghirdetett pályázatot annak kiírója, az országos Tájérték Kataszter (TÉKA)
megvalósítására létrejött konzorcium. Mivel sokan kérték, hogy az iskolák a 2010/2011-es
tanév elején még bekapcsolódhassanak a versenybe, amelyen fődíjként egy kétnapos
osztálykirándulás is nyerhető, a regisztráció végső időpontját 2010. szeptember 30-ára, a
beadási határidőt pedig október 29-ére módosították a kiírók. A javított pályázati felhívás és
útmutató letölthető a www.tajertektar.hu oldalról.

