XVII. NEMZETKÖZI TŰZOLTÓ IFJÚSÁGI SZAKTÁBOR
TERVE

Letenye – Bázakerettye

2018. 06.21.— 06. 26.

Készítette:

Friman Martin DOHÖTE elnök
táborvezető

A tábor fővédnöke: Cseresnyés Péter Úr, Miniszterhelyettes, Államtitkár,
Országgyűlési képviselő.
A tábor védnökei:
Strázsai Zoltán Úr, ZMTSZ Elnöke
Farkas Szilárd Úr, Letenye Város Polgármestere
Iványi László Úr, Bázakerettye község Polgármestere
A tábor helye:

Bázakerettye település és környezete

A tábor ideje:

2018.. 06. 21 - 06. 26.

A tábor ünnepélyes megnyitása:

2018. 06. 21.

A tábor ünnepélyes bezárása:

2018. 06. 26.

18.00 óra
10.00 óra

A tábor fő szervezője:
DOHÖTE
a lebonyolításában közreműködik:
Alsópáhok ÖTE
továbbá név nélkül: Egyéni szponzorok, egyéb támogatók
A tábor tervezett létszáma:

50 fő diák 8 fő kísérő, 7 fő foglalkozás vezető, egyéb
kiszolgáló személyek (csak tervezet)

Résztvevő csapatok:
Külföldiek:

Horvátországból
Szlovéniából

Hazaiak:

Zala megyéből:
Alsópáhok, Egeraracsa, Dióskál,
Letenye, Balatongyörök
Csongrád megyéből Üllés, továbbá a
határidőig jelentkező csapatok

A tábor vezetősége:
A tábor parancsnoka:

Friman Martin DOHÖTE elnök

A Tábor parancsnok helyettesei:

Horváth Endre DOHÖTE elnök h.
Somogyi Tibor DOHÖTE ifj. tag. vez.

Logisztikai biztosításért felelős:

Móró Istvánné DOHÖTE

Foglalkozás vezetők : Töreky Tibor tű. ftörm. (Keszthely HTP)
Tóth Ferenc Becsehely ÖTE
Friman Martin DOHÖTE elnök
Cselényi József Attila tű. százados, őrsparancsnok
Bedőcs Attila tű. főhadnagy
továbbá:
a ZMKI – tól felkért személyek
Anyagfelelős:
Móró Balázs
DOHÖTE
Móró Szabolcs
DOHÖTE
Csapatok felnőtt kísérői
Egészségügyi biztosítás: Letenye város Egészségügyi Központ háziorvosi szolgálata és
ügyelete útján van biztosítva, tel: 06/93-343-014
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A szaktábor célja:
- CTIF nemzetközi versenyszabályzatok ( ifjúsági és tradicionális) elsajátítása.
- Fiatalok felkészítése a családi, iskolai, tűzvédelmi, tűzrendészeti, balesetvédelmi,
elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítására
- Katasztrófavédelmi ismeretek elmélyítése
- Az önkéntes tűzoltó egyesületek utánpótlásának segítése, felkészítése.
- Egy tábori életen belül megtanítani a közösségben való viselkedés szabályait,
demokráciát és toleranciát tanulni.
- Egészséges életmódra, a környezet óvására való nevelés.
- Más-más népcsoportba tartozók közötti barátság kialakítása, a kapcsolatok
elmélyítése és az egymáshoz való alkalmazkodás képességének fejlesztése
- Hagyományápolás.
- Szabadidő tartalmas eltöltése, hasznos és érdekes ismeretek elsajátítása
- Az országos tűzoltóversenyre való aktív, koncentrált felkészülési lehetőség

Tervezett programok:
Állandó jellegű programok
reggeli zenés ébresztő 07.00 órától, zenés torna 07.20 – 07.40, reggeli 08.00 – 08.45
ebéd 13.00-14.00, vacsora 19.00-20.00 óráig, takarodó 22 óra.
Egyéb programok
06. 21. Csütörtök
15.00 – 16.00
16.30 - 17.30
18.00 - 18.30
20.00 - 22.00
est diszkó)

Táborozók fogadása, szálláshelyek elfoglalása
Tábori csapatzászlók elkészítése (kapott és hozott anyagokból)
Tábor ünnepélyes megnyitása
Szituációs és szerepjátékok (csapatbemutatás,tábortűz, ismerkedési

06.22. Péntek
09.00 - 11.00 CTIF akadálypálya edzés
11.00 – 12.00 Katasztrófavédelmi elméleti ismeretek
14.00 - 18.00 Strandlátogatás, vízi mentés szabályainak oktatása, dzsetszki
18.30 – 19.00 Honvédelmi ismeretek oktatása ( alaki foglalkozás, indulók stb.)
20.00 - 22.00 Szabad program, Sportrendezvények, Meglepetés program a
természet lágy ölén, a négyszögletű kerekerdőt érintve. 

06.24. Szombat
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
14.00 –17.00
18.00- 19:00
20.00 – 22.00

CTIF akadálypálya edzés
Tűzoltósági bemutató, KML autó (eszközök kipróbálása)
Strandlátogatás
CTIF akadálypálya edzés
Tábor lélektani foglalkozás. Meglepetés program,

06.25. Vasárnap
09.00 – 12.00 CTIF 400 m váltófutás (stafétapálya) edzés (Letenye sportpálya)
14.00.- 18.00 Strandolás, Tábori olimpiai játékok
20.00 - 22.00 Maszkabál, záróest, táborzáró buli (sztárvendégekkel)
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06.26. Hétfő
09.00 - 10.00 Tábor rendbetétele, felkészülés a táborzáróra
10.00 –11.00 Tábor ünnepélyes bezárása, tábori feladatok díjazása
11.00Csapatok hazautazása

A fent leírt programokon kívül tervezünk kiegészítő programokat is, mint pl.: kézműves
foglalkozás, rendőrségi bemutató, készenléti alegységek, szimulált balesetek, szimulált
kárhelyszínek.
A programok változtatásának jogát a szervezők fenntartják!
Letenye, 2018.06.04.
Friman Martin DOHÖTE elnök
táborvezető

..…………………………..
egyesület / általános iskola
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EGYÉNI JELENTKEZÉSI LAP
(11-16 éves korig)

A tábor helye:

Zala Megye, Bázakerettye település, Turista kemping szálló

Időpontja:

2018. 06.21.-06.26.

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
Résztvevő gyermek adatai:
Név:
Születési hely/ év/ hó/ nap:
Anyja leánykori neve:
Lakcím:
TAJ szám:

Szülő (gondviselő) adatai:
Név:
Elérhetőség (cím), telefon:

Dátum:
………………………………….
szülő, gondviselő

Mellékletként: 10 napnál nem régebbi orvosi igazolás.
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Tájékoztató Adatok
Tájékoztató a tábor lebonyolításával kapcsolatban:
Megkérjük a csapatokat, hogy a mellékelt egyéni jelentkezési lapot kitöltve a táborba
hozzák magukkal.
A programban megjelölt első napon a táborban résztvevők bemutatkozására
készüljenek fel 5-10 perces műsorral, ebben szerepeljen településének, tűzoltó
egyesületének bemutatására szabadon választott műfajban. (ének, pantomim, színdarab
stb)
Lehetőleg minden versenyző szerepeljen benne.
A maszkabálozásra illetve szépségkirálynő és királyválasztásra hozzanak magukkal
igényüknek megfelelő eszközöket, anyagokat.
Elhelyezés: Turistaszállóban, megfelelő fektető anyagokkal.
A foglalkozások, bemutatók megtartása általában füves területen, sportpályán történik,de
az egyéb programok változatos helyszíneken, terepen.
Étkezés: napi 3 x meleg étkezés, az érkezés napján vacsorával kezdődik, elutazás
napján reggelivel záródik.
Ruházat: Hegyi túrázáshoz, strandlátogatáshoz, sportfoglalkozáshoz megfelelő
minőségű legyen.
Igény szerint tisztálkodó eszközök, egyéb ruházat, felszerelés – ( pl. eső esetére- ),
továbbá ajánlott kullancs és szúnyogriasztásra alkalmas anyagok, eszközök.
A tábor zárásaként nemzetközi CTIF tűzrendészeti verseny lebonyolítására kerül sor a
programban megjelölt időpontban. Szívesen látjuk a szülőket, hozzátartozókat, nemcsak
ezen a versenyen, hanem a hétközi rendezvényeken is.
A tábor programjai nyitottak, de azt sem szeretnénk, hogy túlzott látogatási láz a
gyerekek figyelmét elvonnák programjainktól.
Email: onkentespv@gmail.com Tel:0630/617-5898

Letenye, 2018. 06.04.
Tisztelettel :

Friman Martin DOHÖTE elnök
táborvezető
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