2019. évi gyalogos túravezetői tanfolyam
és vizsga kiírása
A Túravezető Oktatók Sportegyesülete középfokú gyalogos túravezetői tanfolyamot szervez 2019.
január 8. – május 28. között.
A tanfolyam elvégzését követően, a túravezetői vizsga sikeres letétele után a 18. életévüket betöltött hallgatók
a Magyar Természetjáró Szövetség gyalogos túravezető minősítését szerezhetik meg.
A tanfolyam elméleti előadásainak helye: Oktatoterem.com, 1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
Az előadásokat keddi napokon 17:00 – 20:00 óra között tartjuk (ez alól az esetleg keddre eső ünnepnapok
kivételek).
A beiratkozás és a megnyitó 2
 019. január 8-án, k
 edden 17:00 órakor lesz.
A gyakorlati oktatások tervezett időpontjai:
●

április 6. és 7., szombat és vasárnap

●

április 13. és 14., szombat és vasárnap

●

május 10-12. péntek-vasárnap (táborozás)

Ezen kívül közös gyakorló túrákat szervezünk az alábbi időpontokban: március 9., 24., április 27., május 4.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy minden gyakorlati foglalkozáson a részvétel kötelező! Az ezekről
történő hiányzást a tanfolyam vezetőségének csak nagyon különleges, indokolt esetben áll módjában elfogadni.
A tanfolyamot követő vizsga tervezett időbeosztása:
●

Írásbeli vizsga: 2
 019. május 21. kedd

●

Gyakorlat és szóbeli vizsga: 2
 019. május 25. szombat

●

A vizsgabizonyítványok átadása: 2
 019. május 28. kedd

A vizsgák időpontjai az MTSZ oktatási bizottság rendelkezéseinek függvényében módosulhatnak!
A tanfolyamon csak a 18. életévét betöltött személy vehet részt, amennyiben a jelentkezési lapot szabályos és
időben kitöltötte, valamint eljuttatta egyesületünk részére.

(folytatás a következő oldalon)

Jelentkezési határidő: 2018. december 31.
A tanfolyamra való jelentkezés csak a kitöltött szabvány jelentkezési nyomtatvány leadásával történhet. A
nyomtatvány letölthető a www.turavezetes.hu honlapról. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot beszkennelve,
e-mailen a tanfolyam@tvose.hu címre kell elküldeni. Az eredeti aláírással ellátott jelentkezési lapot a
beiratkozásra el kell hozni!
A beérkezett jelentkezéseket a jelentkezési lapon megadott e-mail címre visszaigazoljuk. A tanfolyamra
maximum 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a maximális
létszámot, úgy a jelentkezési lapokon feltüntetett adatok alapján döntünk a felvételről. A kiértékelésnél előnyt
élveznek a szakosztályi tagsággal és túrázói tapasztalattal rendelkezők, valamint az alapfokú térképolvasó
tanfolyamot végzettek is.
Az elbírálás eredményeiről 2019. január 3-án adunk részletes tájékoztatást.
Az elméleti előadásokon és a gyakorlatokon íróeszközt, jegyzetfüzetet, tájolót, és turistatérképeket kell majd
használni, ezekről a beiratkozást követően részletes tájékoztatást adunk.
A tanfolyam részvételi és egyéb költségeit a hallgatónak kell állnia, a tanfolyamdíj megfizetése átutalással
történik. A felvételt nyert hallgatóknak a tanfolyamdíj átutalását január 3-8. között kell megtennie, ennek
részleteiről a jelentkezés elfogadása után tájékoztatást küldünk. A tanfolyamdíj befizetéséről az egyesület
számlát állít ki. A részvételi díj 40.000,- Ft, amely tartalmazza a gyakorlati oktatásokhoz szükséges két
turistatérképeket, illetve a kétnapos táborozás szállásdíját. Minden más egyéb felmerülő (pl. utazási) költséget a
hallgatónak kell állnia. Ezek nagyságrendjéről a beiratkozás alkalmával tájékoztatást adunk, vagy igény esetén
még a jelentkezés előtt a lenti elérhetőségen tájékoztatás kérhető.
Tanfolyamvezető: Nagy Sándor

(tanfolyam@tvose.hu)

A tanfolyam elvégzése után minden hallgatót értékelünk, és javaslatot teszünk a vizsgára bocsájtásra
is. A tanfolyamot követő vizsgázási lehetőségről a tanfolyam során időben tájékoztatást adunk. A vizsgára való
jelentkezéskor a hallgatónak vizsgadíjat kell fizetni, 5000 forint / fő értékben. A vizsgadíj tartalmazza az MTSZ
túravezetői jelvény árát is.

Budapest, 2018. november 10.

