LEGYÉL
ÖNKÉNTESÜNK!
Céljaink elérését és tevékenységünket
munkáddal
is segítheted, jelentkezz
hozzánk önkéntesnek vagy
töltsd el nálunk az 50 óra iskolai közösségi szolgálatot. A felsőoktatásban tanuló, természettudományok (elsősorban földrajz, környezettan) területén
tanulmányokat folytató hallgatóknak lehetőséget
adunk szakmai gyakorlatuk Egyesületünknél történő teljesítésére.

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Egyesületünk fogadó szervezetként lehetőséget
biztosít környezet- és természetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közösségi szolgálat teljesítésére. Előre egyeztetett időpontban lehetőség
van tanösvények és turistautak karbantartásához
kapcsolódó munkálatokba bekapcsolódni, rendezvényeink lebonyolításában segédkezni.
Amit cserébe kapsz:
• jó hangulat
• tisztább környezet
• mozgás öröme
• tehetsz egy igazán fontos
ügyért
Bővebb információ:

info@kaptarko.hu

ÍGY TÁMOGASS
Amennyiben egyetértesz céljainkkal és szeretnéd segíteni
munkánkat anyagi támogatást
is nyújthatsz a következő módok bármelyikén:

K A P TÁ R K Ő
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• Egyszeri vagy rendszeres adományt postai vagy
banki átutalással küldhetsz részünkre:
Bankszámlaszámunk: 62800307-11021340
Bank: Korona Takarékszövetkezet
Név: Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
A közlemény rovatba kérjük, írd be: Adomány
• Adóbevallásod elkészítésekor a civil szervezetek részére felajánlható adó 1% kedvezményezettjeként
minket is megjelölhetsz:
Adószámunk: 18586259-1-10
Név: Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
• Ha tulajdonodban állnak olyan eszközök, melyekre
ugyan nem tartasz igényt, de még használhatóak,
szívesen fogadjuk eszközadományod:
Ha munkánkhoz szükséges eszközöket adományoznál
nekünk, tájékozódj weboldalunkon vagy vedd fel velünk a kapcsolatot az info@kaptarko.hu e-mail címen.
• A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR)
jegyében karitatív csapatépítő programjaink közül
választhatsz:
Amennyiben céged számára is fontos a természet- és
környezetvédelem vagy a természetjárás, úgy örömmel
szervezünk karitatív csapatépítő programokat, amivel
hathatsz, alkothatsz, gyarapíthatsz, tehetsz egy igazán
fontos ügyért. Ajánlatunkért kérjük vedd fel velünk a
kapcsolatot az info@kaptarko.hu e-mail címen.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGED!
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VÉLEMÉNYÜNK
SZERINT...
... a természetet megismerni nem az iskolapadban,
hanem kint, az élő természetben lehet igazán, ezért
kiemelt célunk különféle természettudományos témákban ismeretterjesztő előadások és tanfolyamok
szervezése, valamint oktatás, környezettudatos
nevelés, kulturális tartalmú szabadidős programok
megvalósítása.

ÁLLANDÓ
PROGRAMJAINK

SZOLGÁLTATÁSAINK

POLAR Kaptárkövek
Trail Terepfutóverseny –
május
Kaptárkövek Trail

Kaptárkövek
Teljesítménytúra –
szeptember

Egri Zöld Kör
előadások – havonta

Bükkaljai Kő-út Túrasorozat
– két havonta

Bükkaljai Kő-út jelvényszerző
túramozgalom – egész évben

Gyalog- és kerékpártúrák
a Bükkben és a Bükkalján –
egész évben

• Természetismereti foglalkozások,
• Csillagászati bemutató és éjszakai túrák a Bükkben,
• Gyalog- és kerékpártúrák szakvezetéssel,
• Barlangtúrák kezdőknek és haladóknak
szakvezetéssel,
• Hegy- és sziklamászó túrák Magyarországon
és a környező országokban.

ESZKÖZBÉRLÉS:
• Via ferrátához és magashegyi túrához szükséges
felszerelések bérlése: sisak, beülő, energiaelnyelő
kantár, hágóvas, jégcsákány, hótalp.
Érdeklődni az info@kaptarko.hu e-mail címen lehet.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:
• Tanösvények komplex tervezése és kivitelezése,
• Információs táblák és ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és kivitelezése,
• Ökoturisztikai tanácsadás, projektek tervezése és
kivitelezése,
• Természet- és környezetvédelmi tanácsadás,
• Kultúrtörténeti- és természeti értékek felmérése,
• Környezet- és természetismereti előadások minden korosztálynak.

