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Tisztelt szülők! 

 
A CORVUS Csillagászati Egyesület az idei évben is megrendezi nagysikerű csillagásztáborát, 

sorrendben immár a huszonegyedik alkalommal. Ezen táborokban a fiatal amatőrcsillagászoknak egy 
új, lelkes nemzedékét sikerült kinevelnünk, akik most már egyéb rendezvényeinken is rendszeresen 
részt vesznek. 

Maga a tábor a 2018. június 30-tól július 7-ig kerül megrendezésre. A 

tábort ismét a Piesočná természetiskolában rendezzük 
Morvaszentjános (Moravský Svätý Ján) mellett. 

Az idei tábor a korábbiaknál egy nappal tovább, 7 napig tart, 

részvételi díja pedig 159 €, ami tartalmazza a szállás 
költségeit, napi ötszöri étkezést, a táborban használt 
segédanyagokat, valamint az utazást autóbusszal 
Dunaszerdahelyről. A tábor résztvevőinek száma 50 
gyermek és 12 felnőtt. A felnőttek megszokottnál 
magasabb számát a tábor programja indokolja, 
meghívott előadóink ottlétéhez egyesületünk saját 
forrásaiból (az adó 2%-ából befolyt összegből) 
hozzájárul. 

A tábor programja az időjárás függvényében 
kerül kialakításra, figyelembe véve a csillagásztábor 
specifikus feltételeit. Az előadások, megfigyelések 
időpontja rugalmasan követi az időjárási viszonyokat. 
A tábor szakmai programja a következő elemeket 
tartalmazza majd: 

 interaktív csillagászati előadások (barangolás a 
Naprendszerben - számítógépes szimulációk, 
csillagászattörténet, a Világegyetem keletkezése, 
galaxisok, fekete lyukak, stb.) 

 planetárium 

 élet egy űrbázison, kutatórobot irányítása 

 fizikai kísérletek 

 ismeretterjesztő videofilmek 

 ismerkedés a csillagos égbolttal 

 számítógépes bemutatók, oktatóprogramok 

 csillagászati vetélkedő értékes díjakkal 
 
A szabadidő eltöltésére a következő lehetőségek adódnak: 

 szabadulószoba 

 fürdőzés medencében 

 sportolás 

 természetjáró gyalogtúrák (a tábor környéke) 

 borús időben tábortűz, szalonnasütés  

 a fényképészet alapjainak elsajátítása 
 

A mellékelt jelentkezési lapot kérjük pontosan kitölteni és 2018. június 15-ig az alábbi címre elküldeni: 

  Ollé Erika 
  Čilizský rad 1745/22 
 930 05 Gabčíkovo 

A tábor részvételi díját kérjük szintén 2018. június 15-ig ugyanerre a címre postai pénzesutalványon elküldeni. 
Amennyiben a banki átutalást részesíti előnyben, úgy a részvételi díjat az egyesület számlaszámára is elküldheti, a 
számlaszám: SK5911000000002622188123 (Tatra Banka). Ebben az esetben kérjük a megjegyzésben feltüntetni a 
gyermek nevét. 

Érdeklődni telefonon a 0904/581426-os (Ollé Erika) vagy a 0903/216863-as (Nagy Sándor) telefonszámokon, ill. a 
gyerektabor@corvus.sk e-mailcímen lehet. 

A jelentkezőket 2018. június 22-ig egy további levélben értesítjük a táborba érkezés időpontjáról és további 
tudnivalókról. 

Meggyőződésünk, hogy gyermeke számára érdekes és tartalmas nyári programot tudunk biztosítani, és olyan 
élményeket nyújtani, amelyeket másutt nem élhetne át. 

A CORVUS Csillagászati Egyesület nevében üdvözlettel 

        

........................................................................ 
Mgr. Nagy Sándor, az egyesület elnöke 

mailto:gyerektabor@corvus.sk
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Pályázati felhívás 

 
 
A Corvus Csillagászati Egyesület a 2018-as évben újfent esszépályázatot hirdet két kategóriában: a 4. – 6. 
osztályosok és a 7. – 9. osztályosok számára. A pályázat célja, hogy ösztönözze az általános iskolák tanulóit, 
hogy írásban fejtsék ki gondolataikat. Mindkét kategóriában a nyertes pályázó ingyenesen vehet részt a 

Corvuska 2018 csillagásztáborban. A nyertesek részvételi díját egyesületünk saját forrásaiból fedezi. 
 
A pályázat témái a következők:  
 

A 4.-6. osztályos kategória számára: E.T. inni kér 
 

Írj egy történetet, hogyan találkoztál földönkívüli barátoddal. Térj ki a földönkívüli értelmes élet 
kutatására, a víz fontosságára az élet szempontjából, földönkívüli barátod jellemzésére, közös 
kalandjaitokra. 
. 

 

A 7.-9. osztályos kategória számára: Mélytengeri búvárkodásom az Európa jégpáncélja alatt 
 

Írj történetet a Jupiter holdjának meglátogatásáról. Térj ki az odavezető útra, mit találtok a landolás 
után az Európa felszínén, mit találtok a jégréteg alatt. 
 

Az írásmű terjedelme minimum 2 A4-es oldal, maximum 6 A4-es oldal, Arial 12-es betűmérettel. 

A beküldés módja: A pályaműveket Microsoft Word formátumban kérjük elküldeni a gyerektabor@corvus.sk 

mailcímre legkésőbb 2018. június 10. éjfélig. A Word dokumentum első oldalán kérjük feltüntetni a gyermek 
nevét, lakcímét, az iskola nevét és az évfolyamot, valamint egy telefonszámot és e-mail címet, ahol 
elérhetőek a szülők.  

A pályázatot 2018. június 25-ig kiértékeljük, a nyerteseket értesítjük.  
 
 

 

 

........................................................................ 
Mgr. Nagy Sándor, az egyesület elnöke 

 
 
 

 



 

Jelentkezési lap a Corvuska 2018 csillagászati gyermektáborba 
Szülő neve: Telefonszám, esetleges e-mail cím: 

Gyermek neve: 
 

A gyermek születési dátuma: 
 

A gyermek születési száma:* 

Lakhely: Pólóméret (leegyszerűsíti számunkra a tábori pólók 
elkészítését, a kívánt méretet kérjük megjelölni pipával 
a keretben) 

9/11         12/14         S        M         L         XL 

Honnan szereztek tudomást a táborról: 
a) Iskola 
b) Internet 
c) Újsághirdetés 
d) Ismerős 
e) Egyéb: …………………………………………………… 

Nyilatkozat 

 
Alulírott ........................................................................................ aláírásommal igazolom, hogy gyermekem, 

............................................................................ a CORVUS Csillagászati Egyesület által 2018. június 30. és 

július 7. között, a Morvaszentjános melletti Piesočná természetiskolában megrendezett csillagásztáborban 

való részvételével egyetértek. A tábor részvételi díját, 159 €-t az egyesület által megjelölt módon befizetem, 
továbbá a gyermekem által előidézett esetleges károkozásért az anyagi felelősséget vállalom. (Ezen kitételre a 
tábor technikai felszerelésének magas értékére való tekintettel van szükség. Megnyugtatásképpen közölhetjük, 
hogy eddigi csillagászati táboraink során a gondos szervezésnek köszönhetően ilyen károkozás nem történt.) 
 
Hely: ....................................... 
 
Dátum: ...................................                                                            ........................................................... 
                                                                                                                                szülő aláírása 

 

 
*Aláírásommal hozzájárulok, hogy a 18/2018 törvény értelmében gyermekem személyi adatait (név, lakcím, születési szám) a 
Corvus Csillagászati Egyesület a Corvuska 2018 csillagásztábor szervezése során feldolgozza és nyilvántartsa, beleértve az utazási 
biztosítás megkötését.  
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