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7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
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Ifjúsági- és bronzjelvényes túravezetői tanfolyam részvevői részére
Helyben

Tisztelt Turistatársak!
Gratulálunk képzésünkön való kitartásodhoz és egyben reméljük, hogy a meghirdetésben
közölt vizsgára bocsátás feltételeinek megfeleltek, amelyek a következők voltak:
−
−

hagyományos képzés esetén legalább négy képzési napon való részvétel
levelezős képzésben való részvétel esetén a kiküldött feladatsorok igazolt
megoldása

a képzés módjától függetlenül:
− egy gyakorló túrán és egy gyakorlati konzultáción való részvétel
− két tájékozódási túraversenyen való részvétel – melyből az egyik lehet
tájfutóverseny - és dokumentálása
− két teljesítménytúrán való részvétel és dokumentálása
− 8 óra technikai túrán való részvétel és annak igazolása
− két nyílt túrán való részvétel és dokumentálása (felfelé kiválthatóak, pl. a nyílt
túra kiváltható egy teljesítménytúrával)
− túrázói minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése)
− túraszervezés dolgozat visszaküldése
− a vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyamvezető javaslata
Kérjük a dokumentációkat és igazolásokat már az írásbeli vizsgára hozzátok magatokkal!
Az elméleti vizsgák időpontja:
Kaposváron : 2014. július 9-én szerdán 17 órától 20 óráig – (Nagyboldogasszony
Iskolaközpont, 7400 Kaposvár, Zárda u. 2.)
Szekszárdon: 2014. július 12-én szombaton 9 órától 12 óráig – Szekszárd, Szent László u. 19.
(Stuttgart udvar), emelet Ne légy birka! Klub
Szükséges felszerelés: tájoló, időmérő, íróeszköz, szerkesztőkészlet, Szekszárdi-dombság
térkép
Gyakorlati és szóbeli vizsga időpontja:
2014. július 19. szombat 9 órai kezdettel
Helyszín: Szekszárd-Sötétvölgy, Szekszárdi Önkormányzat Pihenőháza (volt Erdészház
térképi megnevezés). Személyautóval megközelíthető. Parkolás a helyszín közelében érkezési
sorrendben.
Szükséges felszerelés: tájoló, időmérő, íróeszköz, szerkesztőkészlet, Szekszárdi-dombság
térkép, elsősegélycsomag, ivóvíz, ennivaló, időjárásnak megfelelő túraruházat, esőköpeny

Igény esetén szálláslehetőség: saját sátorban, saját felszerelésben az erdészház udvarán
(zuhanyzás mérsékelten áll rendelkezésre az épületben) - 600 Ft/fő.
Étkezés: önellátó
Fontos!
Az MTSZ igazolványt a helyszínen be kell mutatni. Kérem, hogy ennek beszerzését és
esetleges pótlását időben tegyétek meg. Kérem tisztázni, hogy a képzési nyilvántartásotokat a
megyei szövetség képzési felelőse elvégzi-e.
Eredményes és hatékony felkészülést a vizsgára.
Szekszárd, 2014. június 30.
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