Középfokú (bronzjelvényes) gyalogos túravezetői- és
tájékozódási tanfolyam
A Navigátor Debreceni Túra Klub középfokú (bronzjelvényes) gyalogos
túravezetői- és tájékozódási tanfolyamot indít 2016. február 03. és május 28. között.
A tanfolyam a Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási-képzési szabályzatának
megfelelően zajlik, és szorosan kapcsolódik annak tematikájához, minősítési
rendszeréhez. A tanfolyam 14-18. életév közötti jelentkezők számára ifjúsági, 18.
életév feletti jelentkezők számára bronzjelvényes fokozatú túravezetői minősítést
ad. Vizsgabizonyítványok és jelvények átadása a sikeres elméleti és gyakorlati
vizsga után történik. Akik a vizsgán nem szándékoznak részt venni, a
tájékozódási tanfolyam elvégzéséről oklevelet kapnak.
Beiratkozás, jelentkezési lap aláírása, részvételi díj befizetése és a szintfelmérő
tesztlap megírása 2016. február 03-án, 18.00 órától tartott megnyitón
lehetséges.
A tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
- jelentkezési lap kitöltése és aláírása
- szintfelmérő teszt megoldása
- részvételi díj befizetése
- a vizsga évében betöltött 14, illetve 18 életév
- 18 év alattiaknak szülői beleegyezés
- működő e-mail cím
- alkalmas egészségi állapot
A tanfolyam elméleti előadásainak helye: Debrecen, Hatvan u. 44. (Fazekas Mihály
Gimnázium)
A tanfolyam elméleti előadásainak ideje: szerdai napokon 18-20.00 óra között
Az elméleti képzéshez kapcsolódóan az oktatók házi feladatot adhatnak a
hallgatóknak, ezek leadása a megadott határidőre kötelező. A képzés témaköreit
a mellékelt tematika tartalmazza. Az előadásokra hozz magaddal íróeszközt és
jegyzetfüzetet.
A gyakorló túrák egész napos, vagy hétvégés elfoglaltságot jelentenek. Debrecen
környékén, a Bükkben és Mátrában, illetve az Alacsony-Tátrában szervezzük őket.
A megjelenés rajtuk kötelező, felmentést a tanfolyam vezetősége indokolt
esetben adhat legfeljebb egy alkalommal. A túrák önköltségesek (a felszerelésed
összeállításában segítünk), azokon mindenki saját felelősségére vesz részt.
Az elméleti oktatások sorrendjének, a gyakorló túrák helyszínének és idejének
módosítási jogát fenntartjuk, a csoport haladásától, szervezési- és egyéb
tényezőktől függően.
Elméleti vizsga: 2016. május 25. (szerda)
Gyakorlati vizsga: 2016. május 28. (szombat)
A vizsgák időpontjai az MTSZ oktatási szabályzata változásának függvényében
módosulhatnak!
A tanfolyamot minimum 20 fő jelentkezése esetén indítjuk el.
Részvételi díj: 20 000.-Ft + vizsgadíj
Jelentkezni online lehet a következő címen (QR kód a következő lapon):
http://goo.gl/z2rS9v
Jelentkezési határidő 2016. február 02.

A hallgató önhibájából történő távolmaradása esetén a részvételi díjat
visszafizetni nem áll módunkban. Szükség esetén készpénzfizetési számlát adunk.
A részvételi díj tartalmazza a tanfolyam tandíját, előadói óradíjakat, óravázlatok
jegyzeteit, egyéni túranapló árát, vizsgabizonyítványok és jelvények árát.
A részvételi díj nem tartalmazza az MTSZ tagsági díjat, felszerelések költségeit,
utazási költségeket.
2015.12.22.
NDTK vezetősége
Tematika

Dátum

2016.03.12-13.

Előadás
Szintfelmérés, beiratkozás.
Mi a turistaság? Szakágak ismertetése.
Tereptan I.
Felszerelések
I. Gyakorló túra (Hármashegyalja)
Tereptan II.
Egészségügyi és táplálkozási ismeretek
Túra szervezése, vezetése, táborozás; Túra adatainak számítása,
dokumentálása, minősítés; Jogszabályi ismeretek
II.-III. Gyakorló túra (Bánkút)

2016.03.16
2016.03.23
2016.03.30
2016.04.02
2016.04.06
2016.04.13
2016.04.20
2016.04.27
2016.05.04
2016.05.07-08.
2016.05.11
2016.05.18
2016.05.25
2016.05.28

GPS
Földtan, geológia
Turistaföldrajz, országismeret; Meteorológia
IV. Gyakorló túra (Alacsony-Tátra)
Tereptan III.
Elsősegélynyújtás, BLS
Élővilág, ökológia; Környezetvédelem és természetvédelem
Elektronikus túrafelszerelések
Vészhelyzetek megoldása
V.-VI. Gyakorló túra (Mátra)
Művészettörténet
Konzultáció
Irásbeli vizsga (Debrecen)
Gyakorlati vizsga (Bükk)

2016.02.03
2016.02.10
2016.02.17
2016.02.20
2016.02.24
2016.03.02
2016.03.09

Az elméleti oktatások sorrendjének, a gyakorló túrák helyszínének és
időpontjainak módosítási jogát fenntartjuk, a csoport haladásától,
időjárástól, szervezési- és egyéb tényezőktől függően.

