
kapunyitás, regisztráció, szállás elfoglalása

Komjáti Kornél  |  elnök (Viharvadászok Egyesülete)
Megnyitó

Molnár “Storman” Ákos  |  alelnök (Viharvadászok Egyesülete), alapító (szupercella.hu)
Mi az a viharvadászat?

szünet

Szilágyi EszteSzilágyi Eszter  |  meteorológus (OMSZ)
A balatoni viharjelzés

ebédszünet

Hérincs Dávid  |  meteorológus (HungaroControl)
A 2018-as konvektív szezon összefoglalója

Csonka Tamás  |  meteorológus (OMSZ)
Érdekes veszélyjelzői helyzetek

szünetszünet

Szupercella kvíz nyereményekkel

Molnár “Storman” Ákos  |  alelnök (Viharvadászok Egyesülete), alapító (szupercella.hu)
Valami Amerika

szünet

Oklevelek átadása a frissen képzett viharvadászoknak

Vacsora, tábortűz, csillagász távcsöves bemutató, videónézegetés, kötetlen
besbeszélgetés, evés-ivás

10 perc

30 perc

10 perc

30 perc

1.5 óra

30 perc

30 pe30 perc

20 perc

1 óra

50 perc

20 perc

10 perc

10:30 - 10:40

10:40 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 11:50

12:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:3014:00 - 14:30

14:30 - 14:50

14:50 - 15:50

15:50 - 16:40

16:40 - 17:00

17:00 - 17:10

09:00 - 10:30

18:00 - 23:00

SZOMBATI PROGRAM  |  műsorvezető: Tóth Tamás meteorológus (OMSZ)

Parádi Ifjúsági Tábor (Parádfürdő, Bányalaposi út)

2019. május 11-12. (szombat-vasárnap)

2 napos jubileumi összejövetel a viharok szerelmeseinek, időjárás-rajongóknak

X. Viharvadász Találkozó és Tábor
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https://szupercella.hu


A rendezvényen 14 éven aluliak csak nagykorú felügyelete mellett vehetnek részt!
A tábor területen dohányzás csak a kijelölt helyeken megengedett!
Autóval érkezők a tábor területén kialakított parkolókban parkolhatnak.
Házirend: https://paraditabor.hu/hazirend
Kérdéseket az info@szupercella.hu címre írjatok (ne Facebookra)!

›
›
›
›
›

EGYÉB TUDNIVALÓK

Bankszámlaszám: 11732002-20419455
Pénzintézet: OTP Bank
Kedvezményezett neve: Viharvadászok Egyesülete
Közlemény: viharvadász tábor + a fenti KÖLTSÉGEK résznél lévő sorszámok közül a megfelelő 
(például ha mindkét napra jössz és kérsz ellátást is: "viharvadász tábor 4")

ADATOK ÁTUTALÁSHOZ

Regisztráció után kérjük, hogy a megfelelő összeget legkésőbb 2019. április 10-ig utaljátok át. A 
szálláshelyek limitáltak (max. 40 főt tudunk elszállásolni), ezért minél előbb foglaljátok le a fé-
rőhelyeket! Ha egy faházban szeretnétek megszállni, jelezzétek a neveket a megjegyzés rovat-
ban! A szállás- és étkezés díját nem áll módunkban visszafizetni lemondás, nem megjelenés 
esetében sem. A számlát elektronikus formátumban a regisztrációnál megadott adatokkal és 
e-mail címre fogjuk küldeni a pénz beérkezése után.

REGISZTRÁCIÓ  |  https://szupercella.hu/tabor-2019

1.

2.

3.

4.

Csak szombat napon az előadásokra érkezőknek ingyenes. A tábor területét 18 óráig el kell 
hagyniuk. Regisztráció ez esetben is kötelező, csak az jöhet be a tábor területére, akinek a 
neve szerepel a listán.

Csak szombati napra érkezőknek lehetőségük van ebédet igényelni, melynek díja
1000 Ft / fő.

Szállás (7 fős összkomfortos faházakban, fürdő, wc, teakonyha), egyesületi tagoknak 
2000 Ft / fő, nem egyesületi tagoknak 4000 Ft / fő. 

Szállás + teljes ellátás a 2 napra (szombaton ebéd és vacsora, vasárnap reggeli)Szállás + teljes ellátás a 2 napra (szombaton ebéd és vacsora, vasárnap reggeli)
egyesületi tagoknak 4500 Ft / fő, nem egyesületi tagoknak 7000 Ft / fő.

KÖLTSÉGEK

VASÁRNAPI PROGRAM

reggeli

faházak elhagyása - de a tábor területén este 17 óráig szabad tartózkodni

fakultatív programok: kirándulás a környéken, kincskeresés,
videónézegetés, szezonlatolgatás a közösségi házban

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 17:00



Gyöngyös vagy Eger felől a 24-es számú főútvonalról Parádfürdőnél, a Cifra Istálló főkapujával 
szemben, a parkoló irányába bekanyarodva, majd a Köves-patak hídján áthajtva 200 m-t asz-
faltúton megtéve jobbkézre egy erdei utat találunk, mely mintegy 500-600 m megtétele után 
egyenesen a tábor kapujáig hoz.

MEGKÖZELÍTÉS



partnerünk:

facebook.com/szupercella

twitter.com/szupercella

youtube.com/szupercelladothu
instagram.com/szupercellahu

szupercella.hu

KÉPEK A TÁBOR HELYSZÍNÉRŐL

https://szupercella.hu
https://facebook.com/szupercella
https://youtube.com/szupercelladothu
https://www.instagram.com/szupercellahu/
https://twitter.com/szupercella
https://www.met.hu/

