TISZA-TAVI 2016
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A KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
• legalább középfokú, bármely szakiskolai végze ség
• nagykorúság

A TANFOLYAM HELYE:
Hortobágyi Látogatóközpont, Hortobágy, Petőﬁ tér 9.

A TANFOLYAM IDEJE:
2016. január 29., péntek 8.30 óra – 17 óra
2016. február 5., péntek 9 óra – 17 óra
2016. február 12., péntek 9 óra – 17 óra
2016. február 26. és 27., péntek, szombat szóbeli vizsga
2016. április, május terepgyakorlatok, gyakorla vizsga

I. Turisz kai alapismeretek, prak kus
túraszervezési ismeretek
• Deﬁníciók
• A turizmus rendszere és környezete
• Idegenvezetői alapismeretek
• Idegenforgalmi régiók
• A Tisza-tavi régió turizmusa
• Tisza-tavi turisz kai kínálat (a rakciók, túraközpontok,
aktuális marke ng akciók, stb.)

II. A Tisza-tó - A Tisza-tó általános bemutatása
• Túravezetés jogszabályi há ere
• A Tisza-tó növényei
• A Tisza-tó madarai
• Vizeink élővilága, vízi gerinctelenek

Pród

Tiszacsege

8

Túravezető Tanfolyam
A Hortobágyi Nemze Park
Igazgatóság és a Tisza-tavi
Regionális Marke ng Igazgatóság
túravezető képzést hirdet mindazok
számára, akik szakmailag
felkészültebben, szakszerűbben
kívánják tájékoztatni, túráztatni
vendégeiket a Tisza-tavi régió,
illetve annak véde területein,
vagy akik a Tisza-tó szerelmesei és
többet szeretnének megtudni
annak élővilágáról. A képzés során
kiemelt helyet kap a turisz kai
alapismeretek és a természe
értékek megismertetése elméle
és gyakorla formában.

Újszentmargita

Ároktő
Hortobágyi Nemzeti Park

• A Tisza-tó halai
• A daru

III. Természetvédelem, turizmus véde területen, tájés fajismeret
• A Hortobágyi Nemze Park és turizmusának bemutatása
• Hortobágy, mint tájegység
• Az Egyek-pusztakócsi mocsarak világa, Górési tanösvény
• Túravezetés, szakvezetés a Hortobágyon
• Ember és táj

IV. Terepgyakorlatok
• Hortobágy turisz kai programjai
• Egyek-pusztakócsi mocsarak
• Tisza-tó, Tisza-tavi Vízi Sétány

A tanfolyam díja: 25 000.- Ft
Az összeget számla ellenében az első előadás elő a helyszínen kell beﬁzetni. A felkészüléshez CD lemezen képanyagot és előadásanyagokat adunk
segítségül, de ez nem pótolja a személyes jelenlétet! A képzés elméle szóbeli vizsgával zárul, melyre csak az bocsátható, aki részt ve az elméle és
gyakorla szakképzésen. A vizsgákon nagy hangsúlyt fektetünk a korrekt tudásszintre és a fajismeretre! Az első pótvizsga ingyenes, minden további vizsgáért
1000 Ft-ot kell ﬁzetni. A vizsgát előzetesen kiado tételsor alapján kell letenni. A gyakorla vizsga terepen történik. A tanfolyamot és vizsgát sikeresen
teljesítők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek majd, melyhez lehetőség szerint digitális fényképet várunk. Az igazolvány a vizsgát követő év decemberéig
érvényes, a rákövetkező 3 évben újabb vizsga nélkül évente meg lehet újítani. Az igazolványok megújításának ára: 1000 Ft. A tanfolyam elvégzése 5 éven
keresztül jogosít fel az igazolvány kiváltására. Aki 5 évnél régebben vizsgázo , köteles új elméle és gyakorla vizsgát tenni, melyek együ es ára 5000 Ft.
Figyelem! Aki 2016-ben csak vizsgázni szeretne, az is KÖTELES részt venni a „Túravezetés jogszabályi há ere” című előadáson a hajózási szabályzat változása mia !

Az ökotúra-vezetői engedély megszerzés előnyei:
A 30/2003 (III.18.) Korm. Rendelet 3§ (5) bekezdése alapján: „A (4) bekezdés c) pontjában megjelölt túraútvonalakon belső égésű motorral hajto kishajó és csónak csak a
Hortobágyi Nemze Park Igazgatóság által kiado ökotúra-vezetői engedély birtokában kaphat – legfeljebb 15kW teljesítményig – üzemeltetési engedélyt. Az ökotúra-vezetői
engedély a hajózási hatóság által kiado üzemeltetési engedéllyel együ jogosít a 3.§ (4) bekezdés c) pontjában megjelölt túraútvonalakon való közlekedésre.”
A jogszabály értelmében a kijelölt túra útvonalakra 15 kW-ig csak az kaphat üzemelési engedélyt, aki rendelkezik a HNPI által kiállíto túravezetői engedéllyel. Ez a dokumentum az
alábbiakban részleteze módon jogosítja fel tulajdonosát az i megneveze véde területekre:

h p://www.hnp.hu/hu/szerveze -egyseg/turizmus/oldal/vizi-kozlekedes-szabalyai

Jelentkezni 2016. január 20-ig lehet írásban a következő címre:
(A jelentkezés tartalmazza a következőket: név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím!)

Hortobágyi Nemze Park Látogatóközpont, 4071 Hortobágy, Petőﬁ tér 9.
vagy e-mailen: oktatas@hnp.hu
További információ kérhető: Pusztai Doro ya, Tel.: 30/631-3851 (Hortobágyi Nemze Park Igazgatóság)
Szabó Lajos, Tel.: 59/351-753 (Tisza-tavi Regionális Marke ng Igazgatóság)

