Kedves Túravezető jelöltek!
Szeretném felhívni figyelmeteket a váraljai gyakorló és konzultációs hétvégére!
Program:
Június 21-én szombaton:
– napközben a Kuglóf fesztivál keretein belül tájékozódási túraversenyek (szabadon
választható)
– a délután folyamán – túraprogramokat követően - konzultációs lehetőség a képzésben
részt vevő oktatókkal (egyénileg vagy kisebb csoportokban)
– 22 órától éjszakai tájékozódási pálya ezüstjelvényeseknek (de természetesen a
bronzjelvényesek is indulhatnak rajta)
Június 22-én vasárnap 9 órától:
– elméleti képzés: ezüstjelvényesek – civil szervezetek vezetése, önkéntesség
– elsősegély ismeretek (ezüst és bronzjelvény)
– konzultációs lehetőség (csoportosan – kérdések, illetve hasznos instrukciók a vizsgára
vonatkozóan)
– gyakorló túra (ez lehetőleg már önállóan teljesítendő)
A képzés késő délutánig tart!
Péntek és szombat éjszaka lehetőség van a táborban éjszakázni (szállásigényt a Dobogó
egyesületnél – Butschli Péter – 30/695-1271 vagy butschlipeter@gmail.com kell jelezni!)
Épületben: 2.350 Ft/éj
Sátorban: 800 Ft/éj
Amit mindenképpen hozzatok magatokkal:
– időjárásnak megfelelő túraöltözet és esővédő felszerelés
– Mecsek turistatérkép (korlátozott számban tudunk biztosítani)
– tájoló
– íróeszköz, szerkesztőkészlet
– elsősegélycsomag
– étel és ital (pénteken és szombaton a Kuglóf Fesztivál keretein belül tudtok vásárolni,
de vasárnap nem)
– éjszakai túrára elemlámpa, fejlámpa, tartalék elemek
– túrajelentések és egyéni túranapló
További programok a Kuglóf Fesztivál keretein belül:
– június 20. péntek Váralja fényei túra (vezetett nyílt túra)
– június 21. szombat teljesítménytúrák: Erzsi néni túrája (5 km), Kuglófkereső
Teljesítménytúra (10, 25 km), Magyar királyok Nyomában Teljesítménytúra (50 km)
– június 21. szombat tájékozódási túraversenyek: Kuglófkereső túraverseny (C
kategória), Kuglófkereső NOWATHLON (egyéni és csapat)
Pénteken és szombaton a tábor melletti szomszédos réten zajlik a Kuglóffesztivál, ahol büfé
dolgokat lehet vásárolni. A tábort szombaton csak behajtási engedéllyel lehet megközelíteni
személygépkocsival. Behajtási engedély hiányában parkolási díjat kell fizetni szombaton –
500 Ft - a tábor előtt 300 m-re kialakított parkolóban.

Péntek és szombat este és éjjel koncertek és bál van, így kissé zajos lesz az éjszaka.
További természetjáró programok júliusban Tolna megyében:
– 2014. július 5. Babics Alexej Emléktúra – szervezők. Fehérlófia Sportegyesület és
Gemenc TSE
– 2014. július 12. Baranya-Tolna Teljesítménytúra (május 17-én elmaradt)- szervező:
Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület
További képzési anyagok kerültek fel a honlapra!

