„HÓD”
HONISMERETI TÚRAEGYLET
közhasznú szervezet

MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA


drótposta
honlap

H – 2000 Szentendre, Városház tér 1.
H – 2001 Szentendre, Pf. 188.
beckhod@t-online.hu
www.hodhte.hu

_________________________________________________________________________________
„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”
Adószám: 186 60207 – 1 – 13
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelıen kell viselkednünk.”

Mosoni – Duna
Rajka – Gyır
2008. május 1. – május 4.
1. nap
(csütörtök)

2. nap
(péntek)

3. nap
(szombat)

4. nap
(vasárnap)

Utazás: Bp. Keleti pu. (→ 7,10 IC) – Gyır (8,36)
Rajka
(→ 8,43) – Rajka (9,37)
Hajók átvétele
→ 10,00 – 11,00 óra között
Indulás
→ 12,00 órakor
Rajka, közúti híd (117,4 fkm) – Feketeerdı – Halászi (93,5 fkm)
Gk-val
→ Mosonmagyaróváron keresztül érkezhetnek
Szállás
→ saját sátorban, Sporttelep
Halászi – Mosonmagyaróvár – Duzzasztó, átemelés (85 fkm) –
Máriakálnok – Kimle – Novákpuszta (60,2 fkm)
Gk-val
→ Mosonmagyaróváron keresztül
Szállás
→ saját sátorban, Novákpuszta, kemping

24 km

33 km

Novákpuszta – Mecsér – Dunaszeg – Gyırladamér (32,5 fkm)
Gk-val
→ Héderváron keresztül
Szállás
→ saját sátorban, Duna-part

28 km

Gyırladamér – Gyırzámoly – Pinnyéd – Gyır (15.5 fkm)
Hajók takarítása és visszaadása 13,00 órakor.
Utazás: Gyır (14,31) – Budapest Keleti pu. (16.18)

17 km

A túrán való részvétel alapvetı és elengedhetetlen feltétele az éti SE és a „HÓD” HTE, valamint a
MTSZ 2008. évi tagdíjának rendezése, legkésıbb a túrán.
Fontos tudnivalók!







A túrára ajánlatos a gumicsizma, esı elleni védıruha, tartalék alsó- és felsıruházat;
nap ellen sapka, napszemüveg és napkrém, vízmentes csomagoláshoz fóliazsák, hordó;
Szállás saját sátorban;
Étkezés egyénileg (ha valamelyik autós magára vállalja a bogrács szállítását, akkor van lehetıség
közös fızésre);
Gyerekek és úszni kevésbé tudó felnıttek részére a mentımellény használata KÖTELEZİ!!!
A tervezett költségvetés a szállásköltséget (kemping) nem tartalmazza!

Felelısségvállaló nyilatkozat
Kijelentem, hogy az általam kölcsönvett hajóért, evezıért és egyéb felszerelési tárgyakért felelısséggel
tartozom, az esetlegesen elıforduló anyagi károkat a kölcsönadónak megtérítem. Kijelentem, hogy
megfelelı gyakorlati úszásismeretekkel rendelkezem, ismerem a Hajózási Szabályzat kishajók
közlekedésére vonatkozó elıírásait, a víziközlekedés szabályait. Tudomásul veszem, hogy mindenki
saját felelısségére vesz részt a túrán. Az esetlegesen elıforduló balesetek esetén a kölcsönadó, a túrát
szervezı szervezet, vagy a túrát vezetı személy felé semmilyen anyagi és erkölcsi követeléssel nem
lépek fel.

