HATESZ Egyesület
8440 Herend, Dozsa Gyorgy utca 53.

Felnottkepzesi nyilvantartasi szam: B/2021/000882

email: tanfolyam@bakonyituravezeto.hu
web: https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku_2021.html
A HATESZ Egyesulet a Magyar Termeszetjaro Szovetseggel egyuttmukodve az alabbi tanfolyamot hirdeti
meg:

MTSZ (kozepfoku) bronzjelvényes túravezető gyalogos szakagban

levelezo, tavoktatasos formaban. A kepzesre minden erdeklodo jelentkezeset varjuk!
A tanfolyamon az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően lehet részt venni. Ennek
értelmében, ha a szabályok változnak, fenntartjuk a lehetőséget a tanfolyam felfüggesztésére. Az elméleti
konzultációkat online formában szervezzük meg, amihez számítógép és internet hozzáférés is szükséges.

A tanfolyam MTSZ azonosítója: O_2021_01_gy_b
Tanfolyamvezetők és vizsgaszervezők (az MTSZ Oktatasi Bizottsaganak engedelyevel):
Bacskai Peter bronzjelvenyes turavezeto es
Banhidi Arpad ezustjelvenyes szovetsegi turavezeto.
Oktatók:
- Palumbi Edit foldmero, tajfuto,
- Steierhoffer Erzsebet bronzjelvenyes turavezeto, geotura-vezeto,
- Bacskai Peter bronzjelvenyes turavezeto, geotura-vezeto, gyalogos vandortabor vezeto,
- Banhidi Arpad ezustjelvenyes turavezeto, geotura-vezeto, gyalogos vandortabor vezeto,
- Miletics Dezso bronzjelvenyes turavezeto,
- Ujhelyi Gabor bronzjelvenyes turavezeto, gyalogos vandortabor vezeto.
A tanfolyam időtartama: 2021. majus 25. – 2021. julius 31.
Jelentkezés feltételei:
- tagsagi jogviszony valamely Termeszetbarat Egyesuletnel,
- ervenyes MTSZ tagsaggal nem rendelkezok reszere vizsga utan csak a bizonyítvany adhato ki,
- a vizsga eveben betoltott 18. eletev,
- egeszsegugyi alkalmassagrol szolo nyilatkozat (jelentkezesi lap resze),
- jelentkezesi lap hataridore valo elkuldese a tanfolyam@bakonyituravezeto.hu címre.
Jelentkezési határidő: 2021. majus 24. 23:00
Az elmeleti vizsga tervezett idopontja: 2021. julius 24. (szombat) 09:00 – 12:00.
A gyakorlati vizsgak tervezett idopontja: 2021. julius 31. (szombat) 08:00 – 16:00.
A vizsga elnöke: az MTSZ Oktatasi Bizottsaga bízza meg.
A kepzes minimum 20 fo jelentkezese eseten indul el. Maximalis letszam 32 fo.
A tanfolyam díja 20.000 Ft, mely tartalmazza a digitalis es nyomtatott jegyzeteket, terkepeket, a vizsga
díjat, turavezetoi bizonyítvanyt es jelvenyt.
A szemelyes konzultacios alkalmakra az utazast es etkezest minden resztvevo egyenileg oldja meg.
A kepzes soran 4 gyakorlo turat kell teljesíteni egyeni tura formajaban, melyhez oktatoi segítseget,
konzultacios lehetoseget kínalunk.
Veszprem, 2021. majus 5.
https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku_2021.html
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Tervezett konzultációs időpontok:
9 online elmeleti konzultaciot tervezunk 2021. majus 25-tol keddenkent 19:00-tol. Ezeket a
konzultaciokat a Google Meet rendszeren keresztul valosítjuk meg. Kerjuk, keszuljon fel erre, ha
szukseges, kerje segítsegunket a technikai beallítasokhoz.
Konzultációs napok:
2021. junius 5. (szombat)
Tervezett temak:
- tanfolyam adminisztracioja, reszveteli díj befizetese
- gyakorlo tura
- Tereptan, terkepismeret, tajekozodas
- Tura-, taborszervezes es -vezetes, menetrend ismeret
- Foldrajzi ismeretek
2021. junius 19. (szombat)
Tervezett temak:
- gyakorlo tura
- Tereptan, terkepismeret, tajekozodas
- Altalanos nevelesi ismeretek, sportszervezes
- A termeszetjaras egeszsegtana, oltozkodes, felszerelesek ismerete
- Foldtortenet, geologia
- Meteorologiai ismeretek
Gyakorlo turak tervezett idopontjai: 2021. junius 5., 19., julius 3., 17.
Az elsosegely oktatast egy ceg fogja biztosítani, amely szolgaltatast a Magyar Termeszetjaro Szovetseggel
valo egyuttmukodesunk kereteben vehetik igenybe a tanfolyam resztvevoi. Ennek idopontjarol es
helyszínerol kesobb tudunk tajekoztatast adni.
Minden konzultacios idopont es gyakorlo tura elott reszletes tajekoztatot kuldunk a helyszínnel es a
teljesítendo feladatokkal kapcsolatban.
Megengedett hianyzas 30% az elmeleti es gyakorlati foglalkozasokrol.
Vizsgára bocsátás feltételei:
- nyilatkozat az adatok kozzetetelerol,
- 4 gyakorlo turan valo reszvetel,
- elsosegelynyujto kepesítes megszerzese,
- egy teljesítmenyturan vagy instant turan (min. 15 km) egyenileg valo igazolt reszvetel
2021.03.01. es 2021.07.22. kozott (igazolas: emleklap v. oklevel bemutatasa),
- egy egesz napos jelzesfestesen valo reszvetel a tanfolyam ideje alatt,
- a tanfolyam soran kiadott feladatok elkeszítese es leadasa,
- tanfolyamvezetoi javaslat.
Elektronikus tanulási környezet:
A kepzes resztvevoi szamara elektronikus tanulasi (e-learning)
kornyezetet
biztosítunk.
Ennek
elerhetosege:
https://bakonyituravezeto.hu/tanfolyam
Minden jelentkezo egyenileg regisztralhat az oldalon. A tanfolyam
anyagahoz az elfogadott jelentkezesi lappal rendelkezoket
hozzarendeljuk.
https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku_2021.html
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