
 

Kedves Szervező! 

Sok szeretettel köszöntünk Téged és csoportodat a Libegő43 programjában, 

 és engedd meg, hogy megköszönjük az eddigi munkádat, 

 amivel hozzájárultál a programunk sikerességéhez!  

 

Az alábbiakban a programmal kapcsolatos fontos információkat osztunk meg Veled, 

 ezért kérjük, ezt a levelet továbbítsd a szülők felé is! 

 

1. Érkezés:  
Kérjük, hogy a foglalt időpontotok előtt 30 perccel érkezzetek meg Eplénybe.  

  2. A találkozási pont: 

 Az eplényi  Intersport Siaréna főbejárati parkolója, ahol ingyenesen parkolhattok, és ahol a  

csoportotok számára dedikált host vár majd rátok, aki végigkíséri a csoportot a program  

során. 

 3. BIZTONSÁG!  

Libegő székeink 4 ülésesek.  Alsó tagozatos, illetve 125 cm-nél alacsonyabb gyerekek csak 

olyan libegő székbe ülhetnek, amiben felnőtt kísérő is ül! (Ezért a kicsiknél minden három 

gyerekhez kérünk egy felnőtt kísérőt, akik a libegőt szintén díjmentesen használhatják.) 

4. Ajánlott ruházat: 

Túrabakancs, kényelmes, túrázásra alkalmas hosszú nadrág és hosszú ujjú póló/ing a 

kullancsveszély, könnyű, vízhatlan esőkabát az esetleges csapadék miatt. Réteges öltözködés 

ajánlott. 

5. Program: 

a.) A csoportot a parkolóban egy host várja, aki tájékoztatást nyújt a programpontokról. Itt 

kapják meg a gyerekek az első játékos feladatot, amit el kell végezniük, ahhoz, hogy 

felszállhassanak a libegőre. 

b.) Ezek után a csoport a libegőhöz sétál, ahol a gyerekek megtanulják az eszköz biztonságos 

használatát, ezt követően 

kb. 20-25 perc alatt fel libegőznek a hegytetőre. Itt a büfében egy frissítő limonádéval 

vendégeljük meg a gyerekeket. ( A büfében maszk viselése kötelező!) 

c.) Innen a csoport átsétál a Mezítlábas Ösvényen az Ámos hegyi kilátóhoz, ahonnan 

gyönyörű panoráma nyílik a Bakonyra és jó időben a Balatonra is. A kilátónál kapják a 

második tréfás feladatot, amit el kell végezniük ahhoz, hogy tovább indulhassanak. 

d.) Következő programpontként visszatérnek a libegőhöz, és innen egy kényelmes, kb. két 

órás sétaúton túrázik lefelé a csoport a tavakhoz az erdőn át. Az útvonal enyhén lejtős, 

könnyű túraterep.  Az erdei séta alatt szintén lesznek állomások, ahol különböző tréfás 

feladatokat kell megoldaniuk a gyerekeknek. 

c.) A tavaknál várják őket a tűzrakó helyek. Itt kb. egy órát tölthetnek pihenéssel, 

szalonnasütéssel, majd a csoport visszasétál a kiindulási ponthoz.  



5. Mire vendégeljük meg a gyerekeket? 

A libegőzés után a hegytetőn fejenként egy pohár limonádéra, a szalonnasütésnél a szalonnára és a 

kenyérre hívjuk meg a gyerekeket. Kérjük, hogy a zöldséget (paprika/paradicsom) Ti hozzátok 

magatokkal. (Fontos! A tavaknál nincs sem büfé, sem vízvételi lehetőség! Mobil mosdó azonban 

van.) 

6. Kérjük, hogy senki ne induljon neki a túrának üres gyomorral, és miután az érkezéstől a 

szalonnasütésig kb. 3 óra telik el, legyen a gyerekeknél szendvics, és innivaló! 

7. Kérjük, hogy aki allergiás pollenre, bogárcsípésre, hozzon magával erre való ellenszert. 

A gyerekek mindenképp használjanak kullancsriasztót, és tanácsoljuk, hogy este hazaérkezés után 

a szülők vizsgálják át  a gyerekeket, nincs-e kullancs bennük. 

9. A program időtartama:  

A libegőbe való beszállástól számítva a szalonnasütéssel együtt kb. 4 óra. 

10. A túraútvonal hossza: 

A gyerekek a program során gyalogosan összesen kb. 5 km-t fognak megtenni. 

11. Büfé a kiindulási pontnál, illetve a libegő felső végénél a hegytetőn lesz. Mosdó szintén lesz 

ezen a két helyen, illetve a tűzrakó helynél is. 

  12. Mi történik, ha a szél erőssége nem teszi lehetővé a libegőzést? Eső esetén mit teszünk?  

Erős szél eseténa libegő nem működhet, ilyenkor az egész útvonalat gyalog tesszük meg. 

Szemerkélő esőtől nem riadunk vissza, megtartjuk a túrát.  

 13. Amennyiben a foglalt időpont előtti egy héten belül bármilyen változás történik a csoport 

összetételében, betegség vagy más nyomós indok miatt csökkenne a résztvevők létszám, azt vezesd 

be a regisztrációs rendszerbe és kérjük, mindenképp jelezd felénk az info@sport43.hu e-mail 

címen is a változást! 

14. Kérjük, hogy ha egy héten belül törlitek az időpont fogalást, azt mindenképp jelezzétek felénk 

az  info@sport43.hu e-mail címen. 

15. FONTOS! Kérjük szépen, hogy ha a csoportodban van olyan gyermek, aki akár fizikálisan, akár 

mentálisan speciális bánásmódot igényel, azt előzetesen jelezd felénk írásban, hogy a kollégáink a 

szokottnál is nagyobb szeretettel és odafigyeléssel tudják őt segíteni a program során. 

Köszönjük!16. Kérjük, hogy a tanári felelősségvállalási nyilatkozat egy aláírt példányát hozd 

magaddal. 

Köszönjük, hogy munkáddal támogatod a programunkat! Reméljük a gyerekek már épp 
olyan izgatottan készülnek a kirándulásra, mint amekkora izgatottsággal és szeretettel 

mi várjuk őket!  
 

Hamarosan találkozunk!  
 

 
 

Tel.: +36 70 624 3822 
email: info@sport43.hu 
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