Túrázik a Család
Túramozgalom Családok részére a Teljesítménytúrázók Társasága szervezésében..

Célja:

a szabadidő közös eltöltése túrázás, természetjárás keretein belül; a gyerekek kimozdítása
a természetbe és a természet megismertetése részükre.

Időtartama: 1 naptári év (január 1 – december 31-e között rendezett túrák)
Beszámítható a TTT honlapján megjelenő összes túra az adott évben (gyalogos, kerékpáros, barlang,
vizi, …).
A „Család” definíciója a kiírásban:





Minimum 2 főből áll.
A család tagjai lehetnek: gyerek, szülő, testvér, nagyszülő (nagynéni, nagybácsi, unokatestvér).
A gyermek(ek) életkora maximum 14 év lehet (2020. december 31-én).
A nevezési lapon rögzíteni kell a résztvevőket, minden beszámított túrán legalább egy gyermek
és egy felnőtt részt kell, hogy vegyen a regisztráltak közül.

Kitétel:
Amennyiben egy egyesület/civil szervezet több túrát is szervez az évben, az általa
szervezett túrák közül maximum kettő számolható el ebben a mozgalomban.

!!!
!!!

Igazolás módja:
az igazolólap a TTT honlapról letölthető (kérés esetén 200.--ért kinyomtatjuk és elpostázzuk); értelemszerűen ki kell tölteni az adatokat, és teljesített túrák céljában bélyegeztetni kell.
Amennyiben nem sikerül a túrán igazolni, az oklevél/emléklap fotóját vagy szkennelt képét kell megküldeni
leadáskor.
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Teljesítés feltétele:
1. Emléklap és kitűző díjazás:
 legalább 10 túra együtt,
 km megkötés nélkül
Emléklap: 1 db A/4-es, amin felsoroljuk a család tagjait (aki legalább egyszer túrázott) + 1-1 db
A/6-os minden családtagnak + 1 db kitűző személyenként.
2. Emléklap, kitűző díjazás (az 1. pontban kiírtak szerint) + családi kupa:





legalább 20 túra együtt,
legalább három tájegység (TTT honlap besorolás szerint),
km megkötés nélkül.
A díjazást nem áll módunkban postai úton eljuttatni a teljesítő részére!

Elszámolás: díjazást annak a családnak tudunk biztosítani, aki a túrát követő év január 3-án 24hig (tehát 2021.01.03-ig):
 beküldi szkennelve az igazolólapot, és beérkezett a nevezési díja a TTT számlájára.
 személyesen leadja az igazolólapot, és befizeti a nevezési díjat a TTT hétfőnkénti klubnapjain
(19-21h).
A klubnapok elmaradásáról, illetve a szünetekről, a bankszámlaszámról a TTT honlapján lehet
tájékozódni.
A részvételi díj:
Díjátadás:

2020-ban díjmentes

a túraévet követő év 1. negyedévében, egy később kijelölt időpontban.
A díjazottakat az időpontról és a helyszínről e-mailben értesítjük illetve közzétesszük a
TTT holnlapján és facebook oldalán, egyéb túra csoportokban.

Kérdés, további információ:
 www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu
Kiss András:
(Horváth Katalin:

andrew79@t-online.hu
’’’’’ 30/416-64-65
buda.barlangjai@gmail.com ’’’’’ 30/643-19-51 (a tel. nem mindig érhető el) )

Minden kedves Túratársnak kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag, szép túrázást kívánunk!
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