MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
VÍZITÚRA SZAKÁG

Síkvízi túravezetői tanfolyam indul
a Szabad Tér Egyesület szervezésében
A tanfolyam célja, hogy sikeres elvégzésével a résztvevő képes legyen síkvízi túrák megszervezésére
és biztonságos lebonyolítására bármilyen felkészültségű és adottságú csoportokkal.
A tanfolyamra lelkes, érdeklődő, úszni és evezni tudó felnőtt jelentkezőket várunk! A vízitúrázói
gyakorlat a tanfolyam végén az eredményes vizsgázáshoz szükséges.

Tanfolyam helye és ideje, időpontjai:
Elméleti oktatások: Budapesten (vagy megfelelő számú jelentkezés esetén vidéki helyszín)
-

2017.02.11. - terem
2017.03.04. - terem
2017.04.01. - terem

Gyakorlat:
- 2017.04.29-04.30. - Velencei tó
- 2017.05.20-21. - Szigetköz
- 2017.06.3-5. - Szigetköz
A tanfolyam időtartama: 55 óra elmélet, 65 óra gyakorlat - ezen felül otthoni tanulást is
igényel!
A képzés azoknak szól, akik elhivatottságot éreznek a vízitúra vezetés iránt, illetve
túrázóként mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekre szeretnének szert tenni.
A képzésre való jelentkezés feltételei:
Végzettség: minimum tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Vízitúrán való előzetes részvétel
Egyéb feltétel(ek): Úszástudás és betöltött 17. életév (ebben az esetben a tanúsítvány a 18.
életév betöltése után adható ki).
A képzés moduljai:
• A vízi túrázás története,
• Sportszervezés és sportmarketing,
• Egészségügyi alapismeretek,
• Csoport kezelés alapjai, nem-formális nevelési alapismeretek,
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• Természetismeret, környezetvédelem, meteorológia,
• Tájékozódás, térkép ismeret (elmélet), térképhasználat (gyakorlat),
• Vízi túrák szervezése és lebonyolítása, speciális vízi túrák szervezése,
• Áramlástani alapismeretek,
• Hazai vizeink, és az európai vízi utak,
• Hajózási Szabályzat és jogi alapismeretek,
• Felszerelés és hajó típusok, hajójavítás,
• Hajókezelés és evezéstechnika gyakorlat,
• Túravezetési gyakorlat, vízből mentés, csoport kezelés, speciális vízitúrák gyakorlat
• Természetjáró etika
A megfelelő végzettséggel rendelkező jelentkezők kérésükre a képzés egyes moduljai alól
felmentést kaphatnak.
A tanfolyam díja:
55.000 Ft/fő (az MTSZ tagsági kártyával rendelkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk) +
vizsgadíj (4.000 Ft/fő). A díj az alábbiak költségét tartalmazza:
- elméleti és gyakorlati oktatás
- tananyag (elektronikus formában)
- gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközök használata
- sikeres vizsgázóknak a vízitúra-vezetői tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló, a Szabad Tér
Egyesület által kiállított TANÚSÍTVÁNY.
- MTSZ tagok részére az MTSZ vízitúra vezetője oklevél is kiadásra kerül. Az MTSZ tagok
jogosultak a Vízitúra vezetői jelvény viselésére és a végzettség feltüntetését kérhetik
Természetjáró Kártyájukon. A túravezetői jelvény megvásárlása és a Természetjáró Kártya
kiváltása az MTSZ központjában lehetséges. (Erről bővebben a honlapon.)
A tanfolyam díján kívül felmerülő egyéb költségek:
Utazás, szállás, étkezés.
A tanfolyamra jelentkezés
A tanfolyamra jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével és az alábbi email címre való
megküldésével lehet, legkésőbb 2017.01.31-ig. A résztvevőkkel a tanfolyam lebonyolítója
felnőttképzési szerződést köt. A jelentkezési lapot e-mailben küldjük meg az érdeklődőknek.
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul (legkevesebb 15 fő).
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