
 

 

 A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

és a  

Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség 

 

TŰZOLTÓ SZAKMAI  

   TÁBORT HIRDET  
 

TÁBOR CÉLJA: 
- a tűzoltó hivatás megismertetése 

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak utánpótlása  

 

KIT VÁRUNK A TÁBORBA? 
- azokat az általános iskolás gyerekeket, akiket érdekel a tűzoltó hivatás és közelebbről is 

szeretnének megismerkedni vele 

- valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek azon gyermek tűzoltó tagjait, akik szeretnének a 

táborban megismerkedni a tűzoltó hivatás alapjaival és betekintést nyerni a tűzoltók 

mindennapjaiba 

 

 

TÁBORUNKBAN A KÖVETKEZŐKRE SZÁMÍTHATSZ: 

 

- játékos keretek között megismerkedtek a tűzoltás alapjaival elméletben és gyakorlatban 

- megismerkedtek a tűzoltó szakfelszerelésekkel, azok használatával 

- megtanuljátok, hogy mit kell csinálni a mindennapokban előforduló tűzesetek kapcsán 

- megismeritek a tűzjelzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat  

- megismerkedtek a legfontosabb alaki szabályokkal 

- sportfoglalkozás keretein belül lazulhattok 

- mókás feladatok közben szoros barátságokkal kerültök közelebb társaitokhoz 

- strandolással pihenhetitek ki a fáradalmakat 

- a tábor végén elismerő oklevelet kaptok, miután az egész héten tanultakról számot adtatok 

 

Ne feledjétek! Rengeteg jókedv, nevetés és kacagás mellett a tanulás is jobban megy! :) 
 

TÁBOR IDŐPONTJA:  
 2022. 06.20. – 2022. 06. 24.  

 

RÉSZVÉTELI KORHATÁR: max. 15. életév (vagy 8. osztály) 
 

HELYSZÍN: Győr-Sáráspuszta  

Elhelyezés: sátrakban  

Étkezés: teljes ellátás  

 

TÁBOR KÖLTSÉGE: 20.000.-Ft   

 

 



JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.05.03. 

 
Érdeklődés/jelentkezés: Horváth-Tudós Adrienn tű. fhdgy.  tel:96/529-533 

Jelentkezési lap letölthető: www.gyor.katasztrofavedelem.hu 

Jelentkezési lap visszaküldési címe: 
Postai úton: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, 

Munkácsy u. 4. 

Elektronikusan: horvath.adrienn@katved.gov.hu; gyor.titkarsag@katved.gov.hu  

 

A tábor költségének befizetési határideje: 2022.06.10. 

 
Ezt az alábbi számlaszámra tehetik meg:  

Győr-Moson Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség 

Számlaszám: 58600317-11215992 

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni magánszemély esetén a táborozó gyermek nevét, 

tűzoltó egyesület esetén az ÖTE nevét, és a küldött létszámot.  

 

Befizetéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén keressék Vécs Pált a Győr-Moson-

Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség elnökét.  

Elérhetőségei: 

E-mail: vecs.pal@tuzoltosagfsztm.t-online.hu 

Mobil: 06/ 20/ 376-97-44 

 

Kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni, a számlázási nevet, címet, valamint azt az e-mail 

címet, melyre az elektronikus számlát küldeni lehet.  

tel:96/529533
http://www.gyor.katasztrofavedelem.hu/
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