Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
/fax: 74/510-274
E-mail: tolnaiturista@freemail.hu

Ezüstjelvényes gyalogos szakági túravezetői tanfolyam résztvevőinek
Helyben

Tisztelt Túravezető!
Gratulálunk képzésünkön való kitartásodhoz és egyben reméljük, hogy a meghirdetésben
közölt vizsgára bocsátás feltételeinek megfeleltek, amelyek a következők voltak:
- aktív természetjáró tagság (Magyar Természetjáró Szövetség)
- három tájékozódási túraversenyen való részvétel és azok dokumentálása
- két teljesítménytúrán való részvétel és azok dokumentálása
- egy teljesítménytúra/túraverseny szervezésében való részvétel
- 16 óra technikai túrán való részvétel és annak igazolása
- valamennyi kapott feladatsor igazolt megoldása
- legalább két konzultáción való részvétel
- a tanfolyam vezető javaslata
Kérjük a dokumentációk és igazolások leadását 2014. július 18-án 20:00 óráig a meghirdetett
vizsga helyszínén. (gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a dokumentációk ellenőrzése után
elkezdhetitek a vizsgát)
Az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontja: 2014. július 18-20. (péntek-szombat)
Helyszín: Szekszárd-Sötétvölgy, Szekszárdi Önkormányzat Pihenőháza (volt Erdészház
térképi megnevezés). Személyautóval megközelíthető. Parkolás a helyszín közelében érkezési
sorrendben.
Elhelyezés és szállás: saját sátorban, saját felszerelésben az erdészház udvarán (zuhanyzás
mérsékelten áll rendelkezésre az épületben). A két éjszakai szálláshely 1200 Ft/fő.
Étkezés: saját, önálló ellátás a két napon. Korlátozott hűtő kapacitás van. (Egy db hűtőgép áll
kb. 20 fő részére) Az ivóvizet is célszerű hozni. Vásárlási lehetőség szombat délelőtt
Kakasdon, Szekszárdon vagy Bonyhádon. A konyhában melegítési lehetőség. A kapacitás
hiány miatt a főzést nem ajánljuk.

A vizsga időbeosztása:
2014. július 18. (péntek)
- 20:00 óráig beérkezés, sátorverés és berendezés, a dokumentációk leadása.
- 21:30-tól éjszakai gyakorlati vizsga a terepen. Szükséges felszerelés: elemlámpa vagy
hasonló, tartalék lámpa, tájoló, időmérő, íróeszköz, elsősegélycsomag, ivóvíz, esőköpeny, stb.
Indulás 6 percenként.
- A beérkezés után éjszakai pihenés.

2014. július 19. (szombat)
- 9:30 –tól 12:00 óráig egyéni konzultációs lehetőség a tanfolyam egyes oktatóival, a
dokumentumok egyéni ellenőrzése.
- 13:00 – 16:00 írásbeli vizsga. Szükséges felszerelés: örökíró, ceruza, laptájoló, vonalzó,
szögmérő, stb.
(Ezen a napon történik az ifjúsági és bronzjelvényes túravezetői tanfolyam gyakorlati és
szóbeli vizsgája)
2014. július 20. (vasárnap)
- 8:30-tól nappali gyakorlati vizsga a terepen, majd szóbeli vizsga. Szükséges felszerelés a
lámpa kivételével az éjszakai vizsgával megegyező.
- 14:00 - 15:00 óra között eredményhirdetés, a jelvények és oklevelek átadása.
- táborbontás, hazautazás.
Fontos!
A túravezetői igazolványt és az MTSZ igazolványt a helyszínen be kell mutatni. Kérem, hogy
ezek 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.

Természetjáró üdvözlettel:

Berlinger Anita

Dománszky Zoltán

