
47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 

TERVEZŐ TÁBOR ISMERTETŐ 

AKTÍV TURIZMUS ÉS AKTÍV 
SZABADIDŐ HELYSZÍNEINEK  
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

MOZGÁS SZABAD TEREINEK 
KÍSÉRLETI TERVE  
CELLDÖMÖLK ÉS TÉRSÉGÉRE 

KÜLDETÉS, CÉL, MEGKÖZELÍTÉSÜNK 

A tervtábor alapvető küldetése a leendő, ill. fiatal szakemberek gyakorlati 
tapasztalatszerzésének és érvényesülésének segítése, a hazai szakember 
utánpótlás és frissítés előmozdítása. A tábor során célunk a résztvevő fiatalok 
számára: gyakorlati munkatapasztalat lehetőségét megteremteni, a különböző 
szakmai háttérrel rendelkező, különböző iskolákban tanuló/tanult fiatalok számára 
lehetőséget biztosítani a szakmaközi kapcsolat-építésre és kölcsönös tanulásra, a 
csoportmunka és a kooperáció készségeit elmélyíteni, innovatív tervezési 
szemléletet megismertetni. 

FELADAT 

A tervtábor keretében a résztvevők feladata Celldömölk és térségére közösen 
elkészíteni a szabadtéri mozgás és aktív szabadidő városi és várostérségi tereinek 
koncepcionális tervét, amely mind a turizmus (aktív turizmus) mind a térségben 
lakó polgárok (lakókörnyezet minőség növelése) számára megteremtheti e 
lehetőségek közhasználatú térbeli kínálatát – ezzel is kapcsolódva a NYÁRI EGYETEM 
témájához. 

A tervtábor résztvevői csoportmunkában, a szervezőik irányítása és támogatása 
mellett területi koncepciót készítenek a különböző szabadtéri mozgásformák (pl.: 
kerékpározás, futball, futás, nordic walking, játékok, torna, stb.) számára helyszínt 
kínáló terek rendszerére vonatkozóan. Ezekhez a terekhez, ill. hálózatokhoz 
kapcsolódóan a MOST modellt alkalmazva meghatározzák azok funkcióit és 
kialakításukhoz rövid akcióterveket is készítenek a fejlesztési, szabályozási és egyéb 
teendőkre vonatkozóan. 

A TÁBOR RÉSZTVEVŐI 

Egyetemisták; pályájuk elején lévő, ill. fiatal szakemberek 

kiscsoportokban dolgoznak feladatmegosztásban:  
- design (pl.: tájépítészek, építészek, vagy bárki) feladatok: vizualizáció, 
dokumentálás, design, műszaki tartalom  
- kutató-tervező (pl.: geográfusok, szociológusok) feladatok: a város és térsége 
térbeli rendszereinek feltárása, elemzése, térképezés, területi potenciálok 
feltérképezése 
- facilitátor (pl.: olyan fiatalok, akik a szervezésben, kommunikációban otthonosak) 
feladatok: csoportkoordináció, folyamatszervezés, szereplők beszéltetése,  

házi feladattal készülnek a tervező táborra (személyenként eltérő feladattal) 

TERVEZŐ TÁBOR FELÉPÍTÉSE 

1. A csapat felállítása és közös vízió  
2. Feltárás – Tudásteremtés  
3. Értékelés – Alapstratégia 
4. Elvi tervjavaslatok kidolgozása 
- Nyári Egyetem -  
5. Tervkidolgozás – konzultációs lehetőséggel 
6. Bemutatás – Visszajelzések – A bemutatás tervezett ideje: október 25.  

Részvétel 

15 000 Ft/fő (szállás, étkezés a Tervező Tábor és a Nyári Egyetem teljes idejére) 
jelentkezési lap, Nyári Egyetem program: www.sune.hu 
info@sune.hu 


