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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz. 

Tel.: +36/94-506-835  Fax: +36/94-506-836  Mobil: +36/70-33-99-703 

info@vasivizeken.hu   www.vasivizeken.hu 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

VASI VIZEKEN HORGÁSZTÁBOR 

2017. JÚL. 30. (VASÁRNAP) - 2017.AUGUSZTUS 04. (PÉNTEK) 
 

A tábor helyszínről információ:  

Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ - www.alpesifogado.hu 
 

     
 

Napközis táborozók esetén reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között tudjuk biztosítani a 

felügyeletet. 

 

Felszerelés: A horgászathoz - egyéni döntés és lehetőség alapján - úszós és fenekező 

horgászfelszerelés szükséges, melyért mindenki maga felel. A horgászat elsősorban a 

pontyokkal intenzíven telepített Alpesi tavon és a Pinka patak vaskeresztesi holtágán, 

valamint a Pinka patak lassan áramló horvátlövői szakaszán lesz.  

 

Ezen kívül a horgászathoz szükséges etetőanyagot, csalit /csontkukac, trágyagiliszta/ szákot, 

esőkabátot, lámpát, esernyőt, szúnyogriasztót,  horgász- és diákigazolványt, TB. kártyát  kell 

hozni  Vasi területi engedéllyel minden táborozónak rendelkezni kell.  A táborban teljes 

ellátás van, strandbelépőre sem kell pénzt adni, ezért csak annyi zsebpénzre van szükség, 

amennyi az táborozás időtartamára, levélküldésre, telefonálásra, stb. szükséges.   
 

Strandolás: 

A magyar határtól alig pár kilométerre, Burg falu mellett található a Badesee Burg, egy szépen 

karbantartott, úszásra, strandolásra kitűnően alkalmas tó.  A tó vize nyáron 23-27 fokos, medre 

aprókavicsos, partján szépen karbantartott fű és az egyik oldalon árnyékot adó fák is sorakoznak. 

A tó lassan mélyül, a part mentén kényelmes mellúszásban 20-22 perc alatt körbeúszható. A 

gyermekek szórakozását szolgálja a parton egy kis játszótér, a tóban több nagyméretű felfújható 

gyermekjáték és egy vízicsúszda. A strandolás mivel elsősorban a szomszédos Ausztria Burg 

településen történik, ezért kérünk mindenkit, hogy gondoskodjon a tábor ideje alatt egy 

külföldön is érvényes balesetbiztosításról és érvényes útlevélről, vagy 

személyigazolványról!!! 

 

Jó ha van: fürdőnadrág, fürdőlepedő vagy törölköző, melegítő, tornacipő. Továbbá pulóver, 

rossz idő esetére zárt cipő, esőkabát, elemlámpa, világító patron, tisztálkodó szerek, melegítő 

ruha a kiránduláshoz, leégés megelőzésre naptej. Ne hozzanak a fiatalok értékes gyűrűt, 

nyakláncot, technikai eszközt, nagy értékű horgászfelszerelést, mert eltűnésük esetén 

felelősséget nem vállalunk. A tábort elhagyni csak a vezetők engedélyével lehet. A tábor 

rendjének megsértése, szeszes ital táborba való behozása, fogyasztása azonnali hazaküldést von 

maga után. A táborban írásos szülői engedéllyel sem lehet dohányozni!!! 

http://www.alpesifogado.hu/
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Tervezett program: 

Vasárnap 

11.00 óra   Megérkezés 

12.30 óra  Tábor megnyitó 

13.00 óra  Ebéd 

14.00 óra  Horgászat, vagy strandolás 

17.30 óra  Természetjárás a Pinka patak és holtágához 

19.00 óra  Vacsora 

19.30 óra  Előadás a Pinka-patak élővilágáról 

21.00 óra  Takarodó  

Hétfő: 

6.00 óra  Ébresztő 

6.30 óra  Reggeli 

7.00 óra                       Vadvízi horgászat a Pinka patakon 

11.30 óra  Szabadprogram 

12.30 óra  Szobarend ellenőrzés (szobák közötti vetélkedő) 

13.00 óra  Ebéd 

14.00 óra  Ismeretterjesztő előadás a hazai folyóvízi halakról és azok védelméről  

16.00 óra  Szabadprogram 

16.00 óra  Barátságos tábori labdarúgó mérkőzés az  egészségmegőrzés érdekében 

18.30 óra  Vacsora 

19.00 óra  Szabadprogram 

19.15 óra  Esti horgászat a gyermek tan –és ügyességi pályán 

22.00 óra   Takarodó 

Kedd: 

8.00 óra  Ébresztő 

8.30 óra  Reggeli 

9.30 óra  Szobarend ellenőrzés (szobák közötti vetélkedő) 

10.30 óra  Célbadobás bemutató és gyakorlása a   vaskeresztesi tanpályán 

13.00 óra  Ebéd 

13.30 óra  Horgászat a Pinka patak vaskeresztesi holtágán 

 

17.30 óra  Szabadprogram 

18.30 óra  Vacsora 

19.00 óra  Szabadprogram 

19.30 óra  Előadás a sebes pisztrángról, valamint műlegyező  horgászmódszerről 

21.00 óra   Takarodó 

Szerda:  

8.00 óra  Ébresztő 

8.30 óra  Reggeli 

9.30 óra  Szobarend ellenőrzés (szobák közötti vetélkedő) 

10.30 óra  Célbadobó verseny rendezése a vaskeresztesi  tanpályán 

12.30 óra  Szabadprogram 

13.00 óra  Ebéd 

14.00 óra  Horgászkirándulás a lukácsházi Abért-tavakhoz 

20.00 óra  Vacsora 

22.00 óra   Takarodó 
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Csütörtök:  

8.00 óra  Ébresztő 

8.30 óra  Reggeli 

9.30 óra  Szobarend ellenőrzés (szobák közötti vetélkedő) 

10.30 óra  Finom szerelékes horgászati bemutató 

11.30 óra  Szabadprogram, strandolás 

13.00 óra  Ebéd 

14.00 óra  Csapat horgászverseny (szobák között) a  vaskeresztesi tanpályán 

17.30 óra  Szabadprogram 

18.00 óra              Vas-hegytúra a Pinka patak völgyének kulturális, gasztronómiai  

értékeinek bemutatásával. 

19.30 óra  Tájjellegű ételek kóstálásával egybekötött vacsora a Vas hegyen 

20.30 óra  Tábortűz, sütögetés 

22.00 óra  Takarodó 

Péntek 

7.00 óra  Ébresztő 

7.30 óra  Reggeli 

8.00 óra  Szobarend ellenőrzés (szobák közötti vetélkedő) 

9.00 óra  Egyéni Horgászverseny   

12.30 óra  Szabadprogram 

13.30 óra  Ebéd 

14.00 óra  Szabadprogram, kipakolás, strandolás 

17.00 óra  Eredményhirdetés 

17.30 óra  Hazautazás 

 

A feltüntetett tábori programok változhatnak az időjárási körülmények függvényében. Az esti 

horgászatok nem kötelezőek, akik pihenni szeretnének, azok számára biztosított lesz a táborban a 

felügyelet. A táborban minden szervezett módon történik, egyéni fürdőzésre, horgászatra nincs 

mód. 

 

A táborvezető Kovács Ákos /+36/70-368-20-93/ a tábor teljes lebonyolítását a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Ifjúsági –és Tájékoztatási Bizottsága végzi. 

  

Levelünk mellékleteként található szülői nyilatkozatot kitöltve és aláírva kérjük mindenki 

hozza magával a táborba. 
 

Bízunk abban, hogy élményekben gazdagon tér haza minden fiatal! 

 

Vaskeresztes, 2017. június 23. 

 

Sporthorgász Egyesületek  

Vas Megyei Szövetsége 

 

A Vasi Vizeken Horgásztábor kiemelt támogatója: 
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Jelentkezési lap 

 
Alulírott………………………………………………….. törvényes képviselője nyilatkozom, 
hogy az VASI VIZEKEN HORGÁSZTÁBOR (2017. július 30-2017. augusztus 04. 
között)  feltételeit megismertem és regisztrálom gyermekem a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által szervezett táborba a következő adatok 
megadásával: 
 
Név: 

 
 

 
Cím: 

 
 

 
Születési helye, ideje: 

 
 

 
Anyja neve: 

 
 

 
Gondviselő neve: 

 
 

 
Gondviselő elérhetőségei:  
 

 
Telefon: 
 

 
E-mail: 
 

 
Taj szám: 

 
 

 
Speciális étkezést igényelek /Megfelelő helyre „X”-et kérünk tenni/: 
 

Nem Laktózmentes Gluténmentes Diabetikus Vegetáriánus 

 
Dátum: 2017. ………………………………  

  
…………………………………………………. 

                                            törvényes képviselő aláírás 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ 

 

Tábor ideje: 2017. július 30. – 2017. augusztus 04. – Vasi Vizeken Horgásztábor 

 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül, de 

legkésőbb a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek 

 

Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy  

 

Gyermekem (táborozó neve): ______________________Anyja neve: _____________________ 

 

Táborozó születési ideje: ____________év_______hónap______nap 

 

Táborozó lakcíme: 

 

________ir.szám________________________település_________________________________

______________________(utca, út, stb)_____házszám 

 

nem észlelhetők az alábbi tünetek: 

-torokfájás, 

-hányás, 

-hasmenés, 

-bőrkiütés, 

-sárgaság, 

-egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

-váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás 

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes 

 

 ________________________________ 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő (szülő) neve: ___________________________ 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő (sülő)  lakcíme: 

 

________ir.szám________________________település_________________________________

______________________(utca, út, stb)_____házszám 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ______________________ 

 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2017 évi Vasi Vizeken  Horgásztábor, fenti időpontban megjelölt 

táborozásához adtam ki. Kijelentem, hogy gyermekem az üdülésnek és táborozásnak 

egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Kelt.: ___________________,201  . ____________ hó_____ nap 

_______________________________________ 

nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása 

 


