B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által meghirdetett megyei
túramozgalmak igazolófüzeteinek térítésmentes biztosítása és
2015. évi teljesítésének ösztönzése
A B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által meghirdetett megyei túramozgalmak
teljesítésének öszt
ösztönzésére térítésmentesen biztosítjuk az egyes jelvényszerző túrák
igazolófüzeteit
igazolófüzeteit, valamint 20152015-ös teljesítés esetén a kitűző díja
díjazást,
st, illetve egyes túrák esetén a
fémjelvényt.
Az igazolófüzetek térítésmentes átadásával kapcsolatos tudnivalók:
 Az igazolófüzeteket 2015.01.30.2015.01.30.-ig , ill. amíg a készlet tart tudjuk átadni
átadni.
tadni.
 A 2015.01.30.-i határidőt követően egyesületi/szakosztályi többletigény esetén
további példányszámot is biztosítunk a még rendelkezésre álló készlet alapján.
 Igazolófüzetek átadása személyesen a tagszervezetek képviselője által megbízott
részére.
 Egy-egy tagszervezet által maximálisan igényelhető mennyiség a 2014. évre befizetett
tagdíj befizetésekor jelzett 2013.12.31.-i taglétszám figyelembevétele alapján:
Egy-egy tagszervezet által
térítésmentesen igényelhető
igazolófüzet (db)

Túramozgalom

2013.12.31.-i létszám
neve

teljesítés
módja

díjazás

35 fő
alatt

36-100
fő

101 és a
felett

10

20

40

10

20

40

"Rákóczi nyomán"
Jelvényszerző túra
B.-A.-Z. megye kerékpáros
turistája

kitűző/
jelvény
kitűző/
kerékpáros
jelvény

„A Hernád, ami összeköt” II.
Rákóczi Ferenc Nemzetközi
kerékpáros túramozgalom

kerékpáros

kitűző

10

20

40

Forrástól a torkolatig - végig a
Sajó mentén

kombinált
(gyalogos,
kerékpáros,
vízi)

kitűző

3

6

15

Természetvédelmi értékek
Észak-Magyarországon

gyalogos

kitűző/
jelvény

3

6

15

"Borsod szép útjain"

gyalogos

kitűző/
jelvény

gyalogos

Igazolás túrajelentéssel.

Túramozgalmak teljesítésének térítésmentes díjazása:
A túramozgalmak teljesítését követően legkésőbb 2016.01.05.2016.01.05.-ig leadott igazolófüzet esetén
térítésmentesen biztosítjuk:
 B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája túramozgalom jelvényét a készlet erejéig. Azt
követően térítésmentes kitűző díjazást tudunk adni.
 Forrástól a torkolatig, végig a Sajó mentén túramozgalom kitűzőjét. Ezen túramozgalom
esetében elegendő bármely két szakág együttes teljesítése
teljesítése a kitűző díjazás eléréséhez.
 Hernád, ami összeköt, II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom
kitűzőjét.

 Rákóczi nyomán jelvényszerző túra kitűzőjét. A fém jelvényt az aktuális ár megtérítése
esetén tudjuk adni.
 Borsod szép útjain túramozgalom kitűzőjét. A fém jelvényt az aktuális ár megtérítése
esetén tudjuk adni.
 Természetvédelmi értékek Észak-Magyarországon jelvényét.
2016.01.06. után leadott igazolófüzetek esetén a jelvények/kitűzők aktuális árának megtérítését
kérjük.
kérjük
Miskolc, 2014. november 12.

