XXI. Népek Tavasza Teljesítménytúra - 2018. március 15.
általános és középiskolák részére

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére 2018.03.15-én teljesítménytúrát rendez, melyre általános és középiskolák
jelentkezését jelen felhívás alapján várja.
Miskolci iskolák részére Népek Tavasza túra kiírás a www.mvdsz.hu honlapon megjelent szerinti,
melynek dátuma 2018. március 3.
Nevezés: 2018.03.02-ig a csatolt jelentkezési lap hegyitura@eszaktura.hu e-mail címre történő
megküldésével. A nevezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk és visszaigazoljuk.
Maximális létszám: távonként 300 fő

A nevezési díj és ellátás távonként eltérő!

Választható távok, útvonal (zárójelben a két pont közötti turistajelzés), egyéb tudnivalók:
Márciusi Ifjak 14
Táv: 14,0 km szintemelkedés: 380 m
szintidő: 6 óra
Rajtidő: 8.30-10.00
Útvonal: Királyasztal (rajt) - (Z+) - Csanyik-völgy - (P+) - Kecske-lyuk - (P+) - Forrás-völgy - (P+) Kaszás-réti elágazás - (P+) - Csókás esőbeálló - (P●, P) - Lencsés-nyereg - (P) - Szeleta-tető - (P) Csanyik-völgy bejárata - (P+) - Sanofi parkoló - (Z+) - Királyasztal (cél)
Nevezési díj (Márciusi Ifjak 14), mely helyszínen készpénzben fizetendő.
 Diákok: 600Ft/fő
 Kísérő pedagógus: minden 10 fő gyerek után 1 fő pedagógus nevezési díjmentesen.
 Kísérő családtag: 1.000 Ft/fő
Ellátás, díjazás a célban (Márciusi Ifjak 14):
 kitűző díjazás
 zsíros kenyér hagymával és citromos teával
A környezetterhelés csökkentése érdekében teát csak a résztvevők által hozott pohárba
szolgálunk ki.
Márciusi Ifjak 9
Táv: 8,7 km szintemelkedés: 410 m
szintidő: 4 óra
Rajtidő: 8.30-10.00
Útvonal:
Királyasztal (rajt) - (Z) - Gulicska - (Z) - Fehérkőlápa - (Z) - Lillafüred, kisvonatállomás (cél)
Nevezési díj (Márciusi Ifjak 9), mely helyszínen készpénzben fizetendő:
 Diákok: 200Ft/fő
 Kísérő pedagógus: minden 10 fő gyerek után 1 fő pedagógus nevezési díjmentesen.
 Kísérő családtag: 200 Ft/fő
Ellátás, díjazás a célban (Márciusi Ifjak 9):
 kitűző díjazás
 ellátás a célban NINCS.

Nevezési díj megtérítési kötelezettség:
 A résztvevőket egyénileg terheli.
 Amennyiben az előre jelzett létszámhoz képest 75 %-nál kisebb létszámban jelenik
meg az előnevezett iskola, a meg nem jelent létszám után a távnak megfelelő nevezési
díjat az iskola köteles megtéríteni. Kivétel a havária esete.
Utazási költség: a résztvevőket egyénileg terheli.
Rajt: Miskolc, Királyasztal (GPS: N 48 07 176, E 20 39 365).
Megközelítése: Majálispark autóbusz végállomástól a Zöld sávjelzésű aszfaltúton északi
irányban, kb. 1 km-re.
Parkolás: a különjárati autóbusszal érkezők részére parkolási lehetőség a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. Majálispark autóbusz végállomásán. A szükséges engedélyt megkértük, az
előírások betartásáról a Diósgyőri Polgárőr Egyesület polgárőrei gondoskodnak.
Túravezetőt külön kérésre és a rendelkezésre álló kapacitás erejéig tudunk biztosítani, melyet a
választott táv megadásakor kérünk jelezni.
Felvilágosítás a túraútvonalakkal kapcsolatban a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
elérhetőségein: hegyitura@eszaktura.hu, ill. Makár Richárd / 06-20-325-75-30; Bernáth
Marietta / 06-20-325-23-45
Miskolc, 2018. február 06.
A rendezők

