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Kedves Természetjárók!
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010. januárjában megjelent
Északi Tájakon címő lapjában mutattuk be elıször az idén útjának induló
Cartographia Kupát.
Szervezetünk legnagyobb rendezvényéhez közeledve szeretnénk ismételten
felhívni figyelmeteket a Kupára és a vele járó kedvezményes vásárlási
lehetıségekre.
A Kupasorozat városunkba látogatásának köszönhetıen a verseny napján a
Majális parki rajtban turistatérképek 20 %, turistakönyvek 50 % kedvezménnyel
lesznek kaphatóak.
Emellett a célban minden teljesítı részére a megszokott kitőzı, emléklap díjazás
mellé 20 %-os kedvezményre jogosító bón is átadásra kerül. A Kupa kiírójának
jóvoltából a Turista Magazin, vagy a HTM egy-egy példányát is átadjuk emellett
a teljesítıknek.

Sok szeretettel várunk mindenkit
a XIII. NÉPEK TAVASZA TELJESÍTMÉNYTÚRÁN ÉS
A CARTOGRAPHIA KUPÁN!
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a
www.cartographia.hu/kiiras/ oldalon, melyen többek között az alábbi tudnivalókról is
tájékoztatást kaphattok.
A Cartographia Kupa 2010 célja a teljesítménytúrázás népszerősítése, hazánk természeti
szépségeinek megismertetése, a térképhasználat megkedveltetése.
A túrasorozat kiírója:Cartographia Kft.
Koordinátor:Tipográfia Testedzı Egyesület
A túramozgalom 2010-ben elsı alkalommal 18 teljesítménytúra bevonásával kerül
megrendezésre. A tervek szerint a következı években hasonló elven, de más-más tájegységek
más-más túrái kínálják a teljesítés lehetıségét.
A teljesítés feltétele
18 kiválasztott teljesítménytúrából legalább 8 – 1996. január 1-je után született gyermek
esetén 6 – túra valamelyik résztávjának igazolt teljesítése. A túrákon és a kupában való
részvétel nyílt, azon kortól, egyesületi tagságtól függetlenül bárki részt vehet.
Igazolófüzet
A kiíró a túramozgalom kiírásához és a teljesítés igazolásához igazolófüzetet gyárt, melyet a
túramozgalom rajtjában, a kiíró üzletében, Cartographia Földgömb- és Térképbolt (1061
Budapest, Bajcsy-Zs. út 37. Nyitva tartás: H-P: 9-17 óra), a Cartographia webshopban és a
Koordinátor klubnapján (1053 Budapest, Curia utca 3. másfél emelet, csütörtök 17-18 óra)
lehet beszerezni. Ára bruttó 200 Ft. Az igazolófüzet tartalmazza a kupasorozat kiírását, a
résztvevı 18 teljesítménytúra idıpontját, legfontosabb adatait, a rendezık bemutatkozását.
Teljesítés
Igazolt teljesítésnek tekintendı, ha a túrázó benevez az adott túrára, azt teljesíti, és megkapja
a túra rendezıjétıl a Cartographia Kupa 2010 igazolófüzetébe a túra bélyegzıjének
lenyomatát. Amennyiben a túrázó az adott túra céljában (igazolófüzet hiányában ) nem tudja
igazoltatni a teljesítést, az a következı Cartographia Kupa 2010 túrák bármelyikén, vagy a
Koordinátor klubnapján a túra hiteles dokumentumainak bemutatásával késıbb is megteheti.
Díjazás
A túramozgalom díjazása háromfokozatú.A legalább 8 (gyermekek esetében 6) túrát teljesítık
egyedi, névre szóló, sorszámozott kitőzıt, oklevelet és 3000 Ft értékő Cartographia vásárlási
utalványt kapnak.A legalább 10 túrát teljesítık egyedi, névre szóló, sorszámozott jelvényt,
oklevelet és 5000 Ft értékő Cartographia vásárlási utalványt kapnak.A legalább 15 túrát
teljesítık névre szóló serleget, oklevelet és 10.000 Ft értékő Cartographia vásárlási utalványt
kapnak.

