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Kedves Túrázó Barátunk!
Sok szeretettel várunk vármegyéink eme 3 teljesítménytúrájára.

Célunk ezzel, hogy a résztvevők bejárják a régi 3 vármegye – Borsod, Abaúj-
Torna, Zemplén – 3 teljesítménytúráját, ezáltal bepillantást nyerjenek azoknak 

páratlan természeti szépségeibe és történelmi értékeibe.

Teljesítés  feltételei: a  Barcika,  a  Karszt  és  a  Tokaji  Bor  teljesítménytúrák 
valamelyik távjának teljesítése gyalogszerrel.

Teljesítési szintek:
- bronz fokozat: a 3 teljesítménytúrán legalább 40 km megtétele,
- ezüst fokozat: a 3 teljesítménytúrán legalább 75 km megtétele,
- arany fokozat: a 3 teljesítménytúrán legalább 120 km megtétele.

Igazolása: a  lebélyegzett  igazolólap  megküldésével,  illetve  a  túrák 
igazolólapjainak másolataival.

Díjazás: a kitűző és emléklap, amelynek költségét, 500 Ft-ot az igazolólappal 
együtt kérünk címünkre eljuttatni (ez tartalmazza a postaköltséget is).

Címünk:
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
3700 Kazincbarcika, Táncsics M. út 18.
E-mail: barcikaturista@gmail.com
Telefon: 06-70/946-9450

Jó túrázást kívánunk!
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
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