
A MAGYAR H SÖK TÚRASOROZAT KUPA KIÍRÁSAŐ
 
Attila Unokái 2017-ben első alkalommal hirdetik meg az alábbi túramozgalmat.

 

A túramozgalom koordinátorai:
M. Szendrey Piroska – 0630/479-3692
Mákos Gábor – 0630/617-8241

 

A túramozgalom célja:
Szeretnénk kimozdítani az embereket a négy fal közül, felhívni a figyelmüket a Pilisben és a Budai-hegységben
rejlő természeti kincsekre. Ráadásul a túráink során a résztvevők nem csak testi-lelki, hanem szellemi 
felfrissülésben is részesülnek, hiszen minden alkalommal bemutatunk nekik egy-egy olyan személyt, aki 
hazaszeretetével és önfeláldozásával örökre beírta magát a magyar történelembe.

 

Igazoló füzet:
A túramozgalom szervezője a túrák teljesítésének igazolásához igazoló füzetet biztosít, mely megvásárolható 
bármelyik MHT túra céljában 1.500.-Ft-os áron.

 

A túramozgalomban való részvétel feltétele:
A Magyar Hősök Túrasorozat (továbbiakban MHT) túráin bárki részt vehet, aki a kiírásban foglaltakat 
tudomásul veszi és elfogadja.

•az MHT igazoló füzetének a megvásárlása, 
•a túrák teljesítésének a leigazoltatása és 
•a teljesítés után az igazoló füzet szervez khöz történ  eljuttatásaő ő  az MHT túrák bármelyikén 

személyesen ill. online. 
Ez utóbbi esetben kérjük elküldeni lefotózva vagy beszkennelve a füzet igazoló bélyegzést tartalmazó oldalait 
az mht@attilaunokai.net email címre.

 

Leadási határid :ő
2017. december 20.

 

Teljesítés:
Igazolt teljesítésnek tekintendő, ha a túrázó benevez az MTH füzetében szereplő bármelyik túra bármelyik 

távjára, azt teljesíti, és a túra rendezőjétől megkapja az MHT igazolófüzetébe a túra bélyegz jénekő
lenyomatát.

Egy rendezvénynek csak egy résztávja számítható be.
Amennyiben a túrázó az adott túra céljában – igazolófüzet hiányában – nem tudja igazoltatni a teljesítést, a 
következő túrák bármelyikén vagy a koordinátorokkal egyeztetett időpontban az igazolandó túra hiteles 
dokumentumainak (emléklap vagy itiner) bemutatásával később is megteheti.

A teljesítés feltétele legalább két tájegységen való részvétel is!

mailto:mht@attilaunokai.net


 

Díjazás:
A túramozgalom díjazása három részből áll:

•Minden résztvevő névre szóló emléklapot 

Ezen felül önköltségesen kérhet érmet vagy kisplasztikát.

* Az érem és a kisplasztika ára hamarosan felkerül erre az oldalra.
•Érem abban az esetben igényelhető, ha a túrázó bizonyos km teljesítését az igazoló füzetben 

pecséttel igazolja. 

TELJESÍTETT TÁV (KM) DÍJAZÁS

600
bronz
érem

800
ezüst
érem

1000
arany
érem

•Kisplasztika abban az esetben igényelhető, ha a túrázó bizonyos darabszámú túrán részt vett és ezt 

az igazoló füzetben pecséttel igazolja. 

Feln tteknekő
TELJESÍTETT TÚRÁK (DB) DÍJAZÁS

12
bronz

kisplasztika

16
ezüst

kisplasztika

20
arany

kisplasztika

Gyerekeknek
* Gyereknek számít minden olyan résztvevő, aki 2017. december 31-ig tölti be a 10. életévét.

TELJESÍTETT TÚRÁK (DB) DÍJAZÁS

6
bronz

kisplasztika

8
ezüst

kisplasztika

10
arany

kisplasztika

 

Különdíjazás:
Az a túrázó, aki legalább 24 magyarországi túrán és egy határontúli túrán is részt vesz, egy Attila Unokái 
pólót kap ajándékba.

 

Díjátadás:
A díjazások átadására 2018 januárjában kerül sor Budapesten.



A rendezvény pontos id pontja kés bbő ő  kerül kihirdetésre, helyszíne pedig a résztvev k ő
létszámától függ enő  kerül megválasztásra. A rendezvényre az igazolófüzetben megadott e-mail címre 

meghívót küldünk azoknak, akiktől megkaptuk az MHT füzet igazoló oldalainak a másolatát és jelezték, hogy a
díjat a díjátadón veszik át.
A díjátadó pontos helyszínét és időpontját ezen az oldalon is közzétesszük.

Aki nem tudja megoldani, hogy a díjat a díjátadón vegye át, a koordinátorokkal egyeztetve egy későbbi túrán is 
átveheti azt.

A díjak legyártatása csak azok számára történik meg, akik annak ellenértékét 2017. december 20-ig 
átutalják részünkre.

 

Elérhet ségek:ő
Honlap: http://attilaunokai.net
Facebook: https://www.facebook.com/AttilaUnokai
Email: kapcsolat@attilaunokai.net
 

* A túra szervezői a változtatás jogát fenntartják.
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