Bakony Természetbarát Egyesület
8200 Veszprém, Tiszafa u. 20.
email: tanfolyam@bakonyituravezeto.hu
web: https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku.html
A HATESZ az alábbi tanfolyamot hirdeti meg:

MTSZ (középfokú) bronzjelvényes túravezető gyalogos szakágban
levelező, távoktatásos formában. A képzésre minden érdeklődő jelentkezését várjuk!
Tanfolyamvezető és vizsgaszervező: Karácson Sándor aranyjelvényes túravezető,
vizsgabiztos
Oktatók:
- Steierhoffer Erzsébet bronzjelvényes túravezető (gyalogos), geotúra-vezető
- Bácskai Péter bronzjelvényes túravezető (gyalogos), geotúra-vezető, gyalogos
vándortábor-vezető
- Bánhidi Árpád bronzjelvényes túravezető, gyalogos vándortábor-vezető
- Dr. Cseh Görgy ezüstjelvényes gyalogos, bronzjelvényes kerékpáros túravezető
- Karácson Sándor aranyjelvényes túravezető, vizsgabiztos
- Ujhelyi Gábor bronzjelvényes túravezető (gyalogos)
A tanfolyam időtartama: 2019. március 18. – 2019. június 15.
Jelentkezés feltételei:
- tagsági jogviszony valamely Természetbarát Egyesületnél,
- érvényes MTSZ tagsággal nem rendelkezők részére vizsga után csak a
bizonyítvány adható ki,
- a vizsga évében betöltött 18. életév,
- egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat (jelentkezési lap része),
- jelentkezési lap határidőre való elküldése a tanfolyam@bakonyituravezeto.hu
címre.
Jelentkezési határidő: 2019. március 14. 23:00
Az elméleti vizsga tervezett időpontja: 2019. június 2. (vasárnap) 09:00 óra
A gyakorlati vizsgák tervezett időpontja: 2019. június 15. (szombat) 09:00 – 16:00
A vizsga elnöke: az MTSZ Oktatási Bizottsága kéri fel.
A képzés minimum 16 fő jelentkezése esetén indul el. Maximális létszám 24 fő.
A tanfolyam díja 23.000 Ft, mely tartalmazza a digitális és nyomtatott jegyzeteket,
térképeket, a konzultációs hétvégék szállásdíját, a vizsga díját, túravezetői bizonyítványt
és jelvényt. A tanfolyam díja a maximális létszám (24 fő) esetén csökkenhet.
A konzultációs alkalmakra az utazást és étkezést minden résztvevő egyénileg oldja meg.
A képzés során 3 hétvégén (2 nap, 1 éjszaka) tartunk elméleti és gyakorlati képzéseket,
illetve ezen felül egy alkalommal még egy gyakorló túrát. Szállás turistaházban vagy
kulcsos házban.
Veszprém, 2019. január 18.

Karácson Sándor
tanfolyamvezető

1

Tervezett konzultációs időpontok:
2019. április 13-14. (szombat-vasárnap)
Tervezett témák:
- tanfolyam adminisztrációja, részvételi díj befizetése
- 1. gyakorló túra
- Tereptan, térképismeret, tájékozódás
- Túra-, táborszervezés és -vezetés, menetrend ismeret
- Elsősegélynyújtás, egészségügyi ismeretek
- Turistaföldrajz
2019. május 11-12. (szombat-vasárnap)
Tervezett témák:
- 2. gyakorló túra
- Tereptan, térképismeret, tájékozódás
- Általános nevelési ismeretek, sportszervezés
- A természetjárás egészségtana, öltözködés, felszerelések ismerete
- Földtörténet, geológia
- Meteorológiai ismeretek
2019. május 18. (szombat)
Tervezett témák:
- 3. gyakorló túra
- GPS, mobil navigációs alkalmazások használata
2019. június 1-2. (szombat-vasárnap)
Tervezett témák:
- 4. gyakorló túra (felkészülés a gyakorlati vizsgára)
- Ökológiai alapismeretek, élővilág
- Környezet- és természetvédelem, művészettörténet, TeSZ, erdőtörvény
- Túramozgalmak, minősítés
A hétvégék programját általában szombat 09:00 órás kezdettel és vasárnap 14:00
befejezéssel tervezzük. Minden konzultációs időpont előtt részletes tájékoztatót küldünk
a helyszínnel és a hétvége programjával kapcsolatban.
Vizsgára bocsátás feltételei:
- nyilatkozat az adatok közzétételéről,
- 4 gyakorló túrán való részvétel,
- egy teljesítménytúrán (min. 15 km) való igazolt részvétel (emléklap v. oklevél
bemutatása)
- egy egész napos jelzésfestésen való részvétel a tanfolyam ideje alatt,
- a tanfolyam során kiadott feladatok elkészítése és leadása,
- tanfolyamvezetői javaslat.
Elektronikus tanulási környezet:
A tanfolyam résztvevői számára elektronikus tanulási (elearning) környezetet biztosítunk. Ennek elérhetősége:
https://bakonyituravezeto.hu/tanfolyam
Minden jelentkező egyénileg regisztrálhat az oldalon. A
tanfolyam anyagához az elfogadott jelentkezési lappal
rendelkezőket hozzárendeljük.
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