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Túra neve: Bodnár Bertalan Természet-ismereti élmény túra 

Helye: Mártély-üdülőterületén a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi 

Oktatóközpont előtt (Darvassy István u. 19.)  

GPS koordináták 46.467313 / 20.240601 

Parkolás: Mártély üdülőterületén a strandnál és a játszótérnél lévő parkolókban 

A helyszínen 8:00 órától lesz büfé, WC és tisztálkodási lehetőség. 

Túra szervezője: Hódmezővásárhely M. J. V. Önkormányzata, valamint a 

Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány támogatásával a 

Hungarian Flyers Kerékpáros Klub aktivistái 

Túra időpontja:   2016. szeptember 4. (vasárnap) 

Gyalog túra szintidő: 3 óra 

Túra útvonal: Útvonal 95%-a erdei ösvényen, erdei úton, 5%-a aszfaltozott kerékpárúton és 

közúton illetve vízen halad. 

Szintemelkedés: 15 m 

Túrán részt vehet: 

- Aki a gyalogos túrázás és védett erdőben és vízen való viselkedés szabályait ismeri és 
betartja (10 év alattiak csak szülői kísérettel vehetnek részt a túrán). 

- Külön sportorvosi engedély nem szükséges, mindenki saját felelősségére indul.  
A szervezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető. 

- egytálétel igényelhető, nevezési idő alatt, a helyszínen 800 Ft/fő áron. 
- Természetjáró családoknak, baráti társaságoknak ajánljuk. 

Nevezési díj: - Helyszínen: 1000 Ft/fő, túravezetéssel, vagy önállóan a kijelölt útvonalon (ételt 

nem tartalmaz).  

- Előnevezés esetén: 500 Ft / fő, (ételt nem tartalmaz) 

- 6 évnél fiatalabbaknak ingyenes nevezést biztosítunk 

- 2015-2016-os tanévben kitűnőre végzett diákoknak, elektronikus előnevezés 

estén, (augusztus 28-ig) ingyenes nevezést biztosítunk. 

Elő nevezés;  Túrán részvétel, nevezési lap kitöltésével és nevezési díj utalásával a 

rendezvényre való hivatkozással  (név és ,,BBGYT”)  

a 11773353 – 10363834 (OTP Bank Zrt.) számlaszámra, 

internetes előnevezés leírás a következő linken: 

http://hungarianflyers.gportal.hu/gindex.php?pg=35080202, 

illetve személyesen, Kertvárosi Esti Kerékpár szervizben (Hódmezővásárhely, 

Munkácsy Mihály u. 5. mögötti garázssoron,  

 70/224-8195)  

nevezési lap kitöltésével és nevezési díj befizetésével hétköznap 18-20 óra 

között,  

Előnevezést, 2016. augusztus 28-ig lehet leadni. 

http://hungarianflyers.gportal.hu/gindex.php?pg=35080202
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Helyszíni jelentkezés:  

Mártély-Üdülőterületén, Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi 

Oktatóközpont udvarán (Darvassy István u. 19.), 

rendezvény napján: 2016 szepetmber 4.-én, 1100-tól 1200-ig lehetséges a 

nevezési pontnál.  

Helyszíni nevezést kérjük, ne a nevezési idő végére időzítsék, a programok 

indulási idejének csúszásának elkerülése érdekében! 

Szurkolóknak, nézőknek és az ingyenes részvételi lehetőséggel indulóknak 

ebédjegyet a helyszínen, (nevezési időben) 800 Ft-ért biztosítunk. 

Túravezető: Kiskunsági Nemzeti Park Természet Őre 

Rajt és Cél: Mártély üdülőterületén, a Bodnár Bertalan Természet. és Környezetvédelmi 

Oktatóközpont előtt (Darvassy István u. 19.): 

Túráról érdeklődni: Molnár Tibor kalandtúra projektvezető  30/299 6914,  

Kruzslicz Imre szervező 70/224 8195, 

e-mail: hungarianflyerskerekparosklub@gmail.com,  hunflykek@gmail.com 

Szállás és GPS-  

bérlési lehetőség: Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont, 
 Mártély-Üdülőterület, Darvassy István u. 19.   
 62 / 530 – 100,  Fax: 62 / 224 – 583 

 

Rajt: Bodnár Bertalan Természet-. és Környezetvédelmi Oktatóközpont  

1230 órakor 

Kiskunsági Nemzeti Park természetőrének vezetésével. 

    *Program változtatás jogát fenntartjuk. 
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