Érvényes: 2018. március 10-től
A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely kiállításai megtekintésén kívül az alábbi aktivitási programokat
kínáljuk a kisgyermekeknek, az általános iskolák alsó- és felső tagozatos-, valamint a középiskolák diákjainak.
A programok a Katonai Emlékpark kiállításaira váltott belépőjegy mellett vehetők igénybe.
Bejelentkezés 5 munkanappal korábban!
APRÓDKÉPZŐ
Időtartama: 45 perc
Létszám: egyszerre maximum 20 fő
Az „Apródképző” a gyermekeket – valamint a kisgyermekes családokat – szólítja meg, akik számára játékos, kreatív és
interaktív feladatok teszik érthetővé és feldolgozhatóvá a nemzeti jelképeinket, a haza fogalomrendszerét, a katonai
tevékenység múltbeli és jelenlegi képeit.
A KEMPP biztosítja a foglalkozásvezetőt és a foglalkozás valamennyi eszközét.
A program részvételi díja: 250,- Ft/fő

HADAPRÓD KÉPZŐ
Időtartama: 45 perc
Létszám: egyszerre maximum 20 fő
Ajánlott életkor: 6-12 év
A „Hadapród-képző” elsősorban hadtörténelmi alapú, ismeretközlő, játékos, egyéni képességet és közösségi
tevékenységet fejlesztő program, melynek igénybevétele során az alábbi elemekből választhatnak:
alaki kiképzés fapuskával, az 1848/49-es szabadságharc mozdulataival
kézigránát dobás gyakorlása, egyéni és csapatversennyel
ismerkedés a katonai lőfegyverekkel
közösségi ügyességi játékok, feladatok
/ a tervezett időtartam maximum három elem igénybevételét teszi lehetővé /
A KEMPP biztosítja a foglalkozásvezetőt és valamennyi szükséges eszközt, felszerelést.
A program díja 250 Ft/fő
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VIDÁM, JÁTÉKOS, KATONAI TÉMÁJÚ VETÉLKEDŐ
Jelentősebb előzetes ismereteket nem igénylő, vidám, szórakoztató vetélkedő a csoport létszámának függvényében,
3-5 fős csapatok kialakításával.
Időtartama: 60 perc
Létszám: egyszerre maximum 30 fő
Bármely korosztálynak megfelelő, ötletes, ismeretközlő, szórakoztató feladatok.
A KEMPP biztosítja a foglalkozásvezetőt, a vetélkedő valamennyi eszközét és – igény szerint – a díjazást (könyvek,
szóró- és reklámajándékok, csokoládé…)
A program részvételi díja: 5.000,- Ft/csoport
Amennyiben a díjazást a KEMPP biztosítja: 7.000,- Ft/csoport

TEMATIKUS VETÉLKEDŐ (hadtörténelmi, katonai témában)
Az igénybevétel előtt - minimum 10 nappal történő - bejelentkezés alapján, a KEMPP-ben megjelenített
időszakokhoz kapcsolódóan, a csoport által meghatározott témában vetélkedőt szervezünk. A kéréshez illeszkedve,
egyéni vagy csapatszintű vetélkedő előkészítését és levezetését biztosítjuk.
Időtartama: 60 perc
Létszám egyszerre maximum 30 fő
Biztosítjuk a megfelelő létszámra berendezett, kulturált termet, a foglalkozásvezetőt, a vetélkedőhöz szükséges
feladatlapokat, eszközöket, a témához kapcsolódó díjazást (pl: könyvek).
A program részvételi díja: 8.000,- Ft/csoport
Amennyiben a díjazást a KEMPP biztosítja: 12.000,- Ft/csoport

TEMATIKUS ELŐADÁS
A csoport részére előre berendezett teremben, ppt. kivetítéssel (sok képpel és kisfilmekkel) előadást tartunk.
Időtartam: 45 perc
Létszám: egyszerre maximum 35 fő
Ajánlott témák:








A Pákozd-sukorói csata 170. évfordulójára
„75 éve fáj” – Don-kanyar
A legmagyarabb fegyvernem, a huszárság története
I. és II. világháború katonaszemmel
Magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban
Katonaként a Balkánon
A fegyverek kialakulása és fejlődése

A KEMPP biztosítja a kulturáltan berendezett termet, a kivetítés technikai feltételeit, és az előadót.
Az előadások – igény szerint – kiegészíthetőek Raptor lézerharc céllövéssel, mely további 30 perc.
A program részvételi díja: 5.000,- Ft/csoport (+ Raptor célba lövés: 3.000,- Ft/csoport)
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