
Levelező gyalogos szakági túravezető képzés 
 
 
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 2009. január-május közötti időtartamra középfokú 
túravezetői tanfolyamot hirdet gyalogos szakágban, levelező formában, melyre szeretettel és 
szakértelemmel várjuk minden érdeklődő turistatárs jelentkezését. 
A képzés célja: képzett középfokú sportvezetők biztosítása a természetjárás gyalogos 
szakágának. Túravezetők képzése iskolai és felnőtt turistacsoportok, szervezetek részére. 
A képzés levelező formában, önképző módon történik, de a felkészülés során öt alkalommal 
hétvégi (péntek délutántól vasárnap délig) foglalkozást, benne gyakorlati túrákat (két egynapos 
és egy két napos - általában szombati napokon) és mellettük elméleti konzultációkat biztosítunk. 

 
A foglalkozások tervezett helyszíne: Ómassa kulcsosház (Miskolc-Ómassa, Massa u. 28.) 
 
A részvétel feltétele: 
                   - 16. életév betöltése,  
                   - alkalmas egészségi állapot, 
                   - a mellékelt és pontosan kitöltött, aláírt jelentkezési lap határidőre való beadása,   
                   - működő e-mail cím, FONTOS!!! 
(Nem feltétel a természetbarát tagság, de érvényes MTSZ tagsággal nem rendelkezők részére 
vizsga után csak a bizonyítvány adható ki, az MTSZ igazolvány és jelvény nem!)  
A képzést követően (május elején) a Magyar Természetbarát Szövetség érvényes vizsga-
szabályzata szerint írásbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. 
 
A vizsgára bocsátás speciális elvárásai a képzés során: 
  - legalább négy gyakorló túrán való részvétel, 
  - a levelező úton kapott valamennyi feladatsor igazolt és eredményes megoldása, 
  - két nyílt túrán való részvétel, dokumentálva, 
  - két teljesítménytúrán való részvétel, dokumentálva, 
  - túrázói minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése). 

 
A tanfolyam részvételi díja: a Magyar Természetbarát Szövetség tagjainak 6000 Ft/fő, tagsággal 
nem rendelkezőknek 9000 Ft/fő, amit jelentkezéskor kell befizetni a megadott címre. 
Várható további költségek: 
  - az elméleti és gyakorlati képzésen való részvétel költségei (utazás, szállás), 
  - a tanfolyamhoz szükséges térképek (Bükk turistatérképe), tankönyvek költségei, 
  - a vizsgák utazási költségei. 
 
A képzésre való jelentkezés határideje: 2008. december 15-ig, a mellékelt jelentkezési lap 
értelemszerű kitöltésével, és a megadott címre való eljuttatásával.  
    Postán: 3700 Kazincbarcika Táncsics M. út 18.;   E-mail-ben: gyalogtv2009@citromail.hu 
  
Első elméleti foglalkozás: 2009. január 16. (péntek) 17.00 órai kezdettel Ómassán a Megyei 
Szövetség kulcsosházában. (Cím: Miskolc-Ómassa, Massa u. 28.) 
Ezen a konzultáción történik a tanfolyam időbeosztásának, a képzés tematikájának és 
oktatóinak egyeztetése, valamint a vizsgakövetelmények ismertetése.  
 
A további konzultációk időpontjai: 2009. február 06-08., 2009. március 06-08., 2009. április 03-
05., 2009. április 24-26. 
Elméleti vizsga időpontja: 2009. május 09., gyakorlati vizsga: május 10. 
 
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt a 
 
                                                                          Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 


