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Tisztelt Hallgatónk! 

 
Gratulálunk a sikeres felvételihez, és örömmel üdvözöljük a testnevelő tanár képzés hallgatójaként! 

 
A jelen tájékoztatóban értesítjük a szombathelyi képzési helyszínre fölvett hallgatók számára 
szervezett intézeti évnyitó és szakirányos tájékoztató időpontjáról, programjáról, valamint a képzéshez 
tartozó turisztikai és rekreációs táborról. 

 
 

INTÉZETI ÉVNYITÓ ÉS TESTNEVELŐ TANÁR SZAKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ  
a programra a tábor részeként kerül sor 

 
időpontja: 2020. szeptember 06., vasárnap, 18.00 óra.  
helyszíne: 9700, Szombathely,  Károlyi G. tér 4. Aula (a Könyvtár előtt) 
programja: 

 évnyitó, 

 az oktatók bemutatkozása, 

 a szakra vonatkozó általános tudnivalók ismertetése. 
A testnevelő tanár – nem gyógytestnevelő, egészségfejlesztő szakos tanár szakpárosok órarendje kötött. Kérjük, 
hogy az előzetes tantárgyfelvétel során, a Neptun kurzus-leírásban szereplő megkötések szerint vegyék fel 
a kurzusokat. A beosztást a tájékoztató után lehet pontosítani, korrigálni.  
 
Minden érintett megjelenését elvárjuk. 
 
 

Turisztikai és rekreációs tábor OANTE17-3124 
 
A táborozás célja:  
A természetben űzött tevékenységek megismerése, környezettudatos szemlélet kialakítása. A 
természetjárás, táborozás alapvető kérdéseinek megválaszolása. Tájékozódás, térképolvasás, 
tájolóhasználat, GPS elsajátítása. A környezet megismerése, védelme. A közösség alakítása animációs 
foglalkozásokkal. 
 

A tábor jellege: kötelező (a mintatanterv szerint az első félévre ajánlott tárgy). 

Időpont: 2020. szeptember 06–10. (vasárnap-csütörtök). 

Helyszín: Szombathely (az első 3 nap) és Velem (utolsó 2 nap) 

Elhelyezés: Szombathelyen egyénileg megoldott szálláson, Velemben kétszer 5 fős apartmanokban. 

Ellátás: napi háromszori étkezés (önköltséges, de közösen biztosított). 

A diákok költségei: Reggeli, ebéd, vacsora, az első nap ebéddel indul, utolsó nap ebéddel fejeződik be (az 

étkezés költségeit szeptember 1.-én és szeptember 3.-án (csütörtökön) 13-16 óra között kell befizetni (A. 

épület 235/B. iroda), összege egységesen 17.000 Ft/fő. (Amennyiben megoldható pontos 

összeget hozzon mindenki, a könnyebb elszámolás érdekében! Fontos! Speciális étkezési 

szükségletet, például glutén-, laktóz-érzékenység, vegetáriánus stb., vagy fennálló esetleges kezeléssel 
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rendben tartható egészségügyi problémát, például alacsony vagy magas vércukor szint, ismert erősebb 

allergia stb. az étkezési díj befizetésekor az oktatóknak kötelező jelezni! 

/Aki a befizetés időpontjában nem jelenik meg, előre egyeztessen e-mailben Tóth Enikő tanárnővel 

(toth.eniko@ppk.elte.hu) annak pótlásáról, mert a létszámot szeptember 4-ig véglegesítjük! /  

 
A tábor első három napján, Szombathelyi helyszíneken zajlik a programsorozat, így a vasárnap, 
hétfő és a kedd éjszakát minden hallgató egyénileg oldja meg kollégiumban, vagy az albérletében. 
 
A tábor egészének időtartamára mindenki saját maga gondoskodjon jó állapotú kerékpárról és 
sisakról. A szükséges felszerelések nélkül a kerékpáros közlekedés tilos! 
 

Az intézmény költségei: az oktatáshoz kapcsolódó programok biztosítása. 

A turisztikai és rekreációs tábor kötelező tanegység, teljesítése az első félévben javasolt.  

 

A tábor időtartamára (5 nap) balesetbiztosítás egyénileg köthető! 
 
 
A táborhoz javasolt egyéni felszerelési jegyzék 

 
igazolványok, TAJ kártya kisebb hátizsák napi túrához 
fényképezőgép egyéni, speciális gyógyszer, kötszer, fásli 
elemlámpa kulacs 
szabadidőruha             működőképes jó állapotú kerékpár 
túranadrág (túrázásra, terepfutásra) kerékpáros sisak  
pulóver,  javító felszerelés(ragasztó, pótbelső) 
zoknik működő kerékpárlámpa 
trikók, fehérnemű láthatósági mellény 
póló kullancs és szúnyogriasztó 
sportcipő anorák, esőkabát 
sampon napszemüveg és naptej 
fogkefe, fogkrém költőpénz 
szappan/tusfürdő füzet, írószer 
túracipő, papucs (Velembe)  

 
A levélben foglaltakhoz kapcsolódó kérdéseire a toth.eniko@ppk.elte.hu címen keresztül válaszolunk.  
 
A szakos tájékoztató nem azonos az ünnepélyes kari tanévnyitókkal, amelyről a karok honlapjain 
tájékozódhat. Az első találkozásunkig további élményekben gazdag, vidám nyarat kívánunk! 
 
Szombathely, 2020. július 
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