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A Budapesti Természetbarát Sportszövetség
2016-ban meghirdeti a
XIV. Középfokú Túravezető Tanfolyamát
gyakorlott túrázók részére
A tanfolyamot túrázásban jártas, alapszintű tájékozódási tudással rendelkező természetjárók részére
szervezzük, az oktatás során néhány alapvető ismeret meglétét feltételezzük a jelentkezők részéről. A
tanfolyam elméleti előadásokból, közös táborozásokból és gyakorlati túrákból áll. Sikeres vizsga letétele
esetén a hallgatók a tanfolyam elvégzéséről oklevelet, az MTSZ tagok túravezetői jelvényt is kapnak. A
tanfolyamot a BTSSz Oktatási Bizottsága rendezi és bonyolítja le az MTSZ Oktatási-képzési szabályzatát
figyelembe véve, kapcsolódva az MTSZ oktatási tematikájához és minősítési rendszeréhez.
Mindenkit szeretettel várunk a nyílt napon, 2015. november 30-án 17 órakor!
A nyílt nap és a tanfolyam elméleti előadásainak helyszíne: BTSSz Budapest V. Curia u. 3. nagyterem
A tanfolyam elméleti előadásaink ideje: januártól hétfői napokon 17-20 óráig
A képzés témái:
A képzés nagy hangsúlyt fektet a biztonságos nappali és éjszakai
tájékozódás elsajátítására, a túrák reális szervezésére és
tervezésére, örömteli megvalósítására. Megismertet a túrák során
előforduló állat- és növényvilággal, kőzetekkel, természeti
képződményekkel, műemlékekkel, Magyarország tájegységeinek
természetjáró jellegzetességeivel és nevezetességeivel.
Gyakorlati túrák helyszínei:
Budapesttől max. 70 km-re
A tanfolyam részvételi költsége:
25.000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
a tandíjat, a tananyagokat és az órákon kiadott segédanyagokat
További várható költségek:
tájoló, térképek, tanszerek, kötelező felszerelések beszerzése,
utazások és táborozások költsége, vizsgadíj
Jelentkezés feltételei:
- alkalmas egészségi állapot;
- 2016. május 31-ig betöltött 18. életév;
- túrázó tanfolyam elvégzése vagy sikeres szintfelmérő teszt
(térképolvasás – tájékozódás témában) megírása a nyílt napon.
Túrázói tanfolyam indul a BTSSz szervezésében: 2015. szept.
19-20., okt. 10-11.
A tanfolyam időtartama:
2015. december 12. – 2016. május 30. Vizsga júniusban.
Információ:
Kuzmann Eszter tel.: 20/258-2193 btsszoktatas@gmail.com
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A nyílt napon minden részlet megbeszélésére sor kerül.
Ekkor van lehetőség szintfelmérőt írni, illetve jelentkezni a tanfolyamra.

Szövetségünk működését a Fővárosi Önkormányzat, Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ),
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) támogatja
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