Ifjúsági Vezetők Országos Találkozója
Székesfehérvár
2018
A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség vállalta, hogy a Természetjáró Fiatalok Szövetségének éves
rendezvényét megrendezi.
A természetjárás területén az utóbbi években egyre nagyobb erővel van jelen a digitális világ, ezért több olyan
előadást is szeretnénk, amelyek rámutatnak erre, továbbá a természetjáró egyesületek tagjai, vezetői számára
használható ismereteket akarunk bemutatni.
Az előadások egyik csoportja példákat mutat arra, egy rendezvény marketingjét interneten keresztül hogyan
lehet megoldani, továbbá az egyesület irányításához, az önkéntes munka megszervezéséhez milyen ingyenesen
elérhető webes alkalmazások vannak.
Az előadások másik csoportja az elektronikus térképek köré fog épülni.
Helyszín: Székesfehérvár
Időpont: 2018. október 27. szombat
A találkozó térítési költsége attól függ, a résztvevő kére szállást és étkezést. A program egyes elemei
szabadon választhatók, de regisztrációhoz kötöttek!
Szállásdíj péntek estére 3000 Ft/fő
Előadásokon való részvétel ingyenes
Előadásokat követő állófogadás (ebéd) 2000 Ft/fő
Vezetett séta a megújult Sóstói tanösvényen ingyenes
Vacsora 2000 Ft/fő
Szállásdíj szombat estére 3000 Ft/fő
Vasárnap reggeli + úti csomag 1000 Ft/fő
Program:
2018. október 27., szombat
9.00 – 14.00

Előadások kávészünettel

Csorvási Nikolett
Webdesigner, Bronzjelvényes gyalogos túravezető, ELTE Msc geológus hallgató

Az online marketing helye a természetjárásban
Nagy Regina
Alprojektvezető, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ és Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Digitális kirándulás  digitális eszközök az oktatásban és a mindennapokban

Fehérvári Máté
TTT honlap adminisztrátora, teljesítménytúra rendező, MTSZ bronz jelvényes gyalogos túravezető, minősített jelzésfestő
vezető

A teljesítménytúrák regisztrálása, a Teljesítménytúra Naptár nyilvántartása
Oláh Tamás

Online gyalogtúra tervező szolgáltatások rövid bemutatása és összehasonlítás
TuHu csapata

A turistautak.hu létrehozásának és működésének háttere
14.00 – 15.00

Állófogadás (ebéd) az előadások után a helyszínen

15.00 – 17.00

Vezetett séta Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Területén (amit ebben az évben
állítottak helyre)
Eső esetén a Szent István Múzeum megtekintése

17.00 – 19.00

Vacsora, kötetlen beszélgetés

Az ország távoli pontjáról érkezők számára (csak) szállást tudunk biztosítani péntek estére.
A szállás (cím: Székesfehérvár, Gyümölcs utca 13.) a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban lesz, az előadások
helyszínétől néhány perc gyaloglásra (300 méter).
Azok, akik szombat estére igényelnek szállást, ugyanitt lesznek elszállásolva.
A vacsora külső helyszínen lesz, a Sóstói tanösvényhez közel.
Az előadások a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
lesznek(cím: Székesfehérvár, Deák utca 11.).
A mellékelt térkép jelöli, az autóbuszpályaudvart, a vasútállomást, a szállást és az előadások helyszínét.
A szállás és az előadások helyszíne az autóbuszpályaudvartól és a vasútállomástól is kb. azonos távolságra
vannak.
Jelentkezni az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével lehet. A linkre kattintva az űrlap megjelenik!
https://bit.ly/2QdcV01
A kitöltött űrlapról a megadott email címre másolat érkezik, amely a jelentkezési határidőig szabadon
szerkeszthető, módosítható!

Jelentkezési határidő: 2018. október 20. (szombat)
Csorvási Róbert
szervező
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
További információkat a 06 20 568 6809es telefonszámon vagy a csorvasi.robert@gmail.com email címen
lehet kérni.

