Tájékoztató a Magyar Rádióamatőr Szövetség - Rádióamatőr
táborának résztvevői számára

A Magyar Rádióamatőr Szövetség nyári rádióamatőr tábort szervez
gyerekek részére.
A tábor helyszíne:

Tarján – Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábor
http://tabortarjan.hu/

A tábor időtartama: 2022. 08.19-08.24.

Beérkezés módja: egyénileg (a tábor honlapján részletes információk
találhatóak a közlekedési lehetőségekről)
Beérkezés ideje: 2022.08.19 (péntek) 14.00-tól 17.00-ig
A tábor hozzájárulási díja:
MRASZ tag esetében: 15.000 Ft/fő (kísérőknek, segítőknek díjtalan)
nem MRASZ tag esetében: 20.000 Ft/fő

A hozzájárulási díjat személyesen, érkezéskor készpénzben kell
kiegyenlíteni. Amennyiben ÁFA-s számlát kíván valaki igényelni, abban
az esetben egyesületen keresztül van mód a befizetésre, az adott
egyesület nevére kerül a számla kiállításra.

Szükséges felszerelés:
-

jelentkezési lap eredeti példányban
4 napnál nem régebbi szülői nyilatkozat eredeti példányban
személyi igazolvány és TAJ kártya másolati példánya
túrázáshoz, erdőben történő futáshoz megfelelő öltözet és váltó
cipő
kulacs
kisebb hátizsák túrázáshoz
kullancs / rovarriasztó spray
tisztálkodási felszerelés
törülköző
a tábor időtartamára elegendő váltás ruházat
pingpongütő (de csak ha van, külön nem kell venni)
gyógyszerek (szükség esetén)
rádiós tájfutó vevő készülékek (csak akinek van saját)
jegyzetfüzet, íróeszköz

A tábor programja:
A Magyar Rádióamatőr Szövetség célja, hogy a táborba jelentkezők
megismerkedjenek a rádióamatőr szakágakkal, akik már rendelkeznek
némi ismeretanyaggal tudásukat tovább bővíthessék.
- napi rendszerességgel kerül sor a rádiós tájfutás ismereteinek
(eszköz használat, térkép, tájoló kezelése) elsajátítására
- részvétel a 2022 évi rádiós tájfutó ifjúsági országos bajnokságon
(kezdők nyílt kategóriában, felnőtt kísérettel)
- rádióforgalmazás szabályainak megismerése és gyakorlása
- morze gyakorlás
- igény szerint kezdő vizsga anyagának áttekintése, összefoglalása
- csapatépítés

Elhelyezés:
- 3-4 fős, fürdőszobával ellátott szobákban előzetes szobabeosztás
alapján

Ellátás:
- érkezés napján meleg vacsora (igény szerint hideg élelmiszer is
biztosított lesz)
- 08.20-tól 08.23-ig napi 3x-i étkezés, meleg ebéddel
- távozás napján: reggeli

Távozás módja: egyénileg
Távozás időpontja: 08.24 (szerda) 12.00-tól 14.00-ig

Telefonhasználati szabályok:
A kiskorú táborozók nem használhatnak mobiltelefont, egyrészt mert a
Magyar Rádióamatőr Szövetség nem vállal felelősséget az esetleges
eszköz meghibásodásért, vagy elveszítésért, másrészt pedig azért, mert
a tábor kiemelt célja a csapatépítés. A táborszervezők folyamatosan
elérhetők telefonon a nap bármely szakaszában és ily módon a
résztvevők számára is biztosított lesz a szülőkkel történő
kapcsolattartás.

Elérhetőség:
Parrag Beáta
+36 30/84-99-364
Molnár Csaba (HA6PX)
+36 30/46-63-3 49
Nemes Zoltán (HA5MIG)
+36 30/99-94-926

Tilos:
- alkoholfogyasztás
- dohányzás
- kábítószerek használata.

Kérjük, hogy amennyiben a részletes tájékoztató megismerése után
kérdése merül föl, esetlegesen előzetes részvételi szándékát
módosítani kívánja azt a mrasz@mrasz.hu email címre mielőbb
jelezze.

Üdvözlettel:
Magyar Rádióamatőr Szövetség

