TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236
„Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumában”

Rákóczi teljesítménytúra
A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 pályázat támogatásának keretében
A fenti azonosítószámú pályázat egyik kiemelt célja a környezeti nevelést, fenntarthatóságot
szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése
sportkirándulások megvalósításával. A 2014. tavaszi esemény az alábbi lehetőséget
tartalmazza.
Esemény megnevezése: Rákóczi Teljesítménytúra tetszőlegesen megválasztott távon (15, 25,
35, 50, 75 vagy 110 km-es távolságon)
Helyszín: Sárospatak központtal a Zemplén hegység
Időpont: 2014. május 17. szombat 7.00-tól.
Szakág: Gyalogos, kerékpáros
Utazás: 20 fő részvétele esetén 20 fős kisbusszal (a pályázatban 20 fő részvételi költségének
finanszírozására van lehetőség)
- Indulás: 2014. május 17.-én szombaton reggel 7.00-kor a TFG kollégiuma elől.
- Visszaérkezés: 2014. május 17.-én szombaton előre láthatóan legkésőbb 20.00 körül
a TFG kollégiuma elé.
Program: Egész napos felszíni gyalogos túra a jelentkezés során megválasztott távon,
elsősorban kijelölt turistaútvonalon. A útvonal mentén ellenőrző és frissítőpontokat érintve
kell szintidőn belül teljesíteni a vállalt távot.
A túra útvonalán több helyen frissítő állomás van, a célban pedig meleg ételt kapnak a 11075-50-35 km –es távon indulók. A szintidőn belül érkezők emléklapot és kitűzőt kapnak.
Minden távhoz: különdíj a legfiatalabb és legidősebb teljesítőknek.
Rajt és cél: Sárospatak, Vay Miklós Szakképző Iskola, Arany János u. 1-3. (a vár mellett)
Nevezés és jelentkezés: A programra csak előzetes nevezéssel lehet jelentkezni, amelynek
határideje: 2014. május 08. 16.00
Jelentkezés módja: a kitöltött nevezési lap leadásával Pataki Zsoltnál
A programokról további részletek olvashatóak: http://www.mvte.hu/rakoczi.html

Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 18-20.
Tel.:+36 47 352 026, +36 47 352 236
e-mail: tfg@tfg.hu

Rákóczi teljesítménytúra - nevezési lap
Név: …………………………………………………………………………………………….
Születési dátum: ……………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………
e-mail cím: ……………………………………………………………………………………..
Egyesület (ha van): …………………………………………………………………………….
Választott táv (karikázd be a választott távot!):
15 km
25 km
35 km
Módszer (karikázd be a választott módszert!):

50 km

75 km
gyalogos

110km
kerékpáros

Kijelentem, hogy a túrán saját felelősségemre veszek részt, és a szervezőktől semmilyen
kártérítés nem követelhető.
Kijelentem továbbá, hogyha az előzetes jelentkezés ellenére nem jelenek meg a programon,
akkor az így keletkezett anyagi kár megtérítésére köteles vagyok.
Tokaj, 2014. ………………hó ………..nap

………………………………………….
Diák neve és aláírása

……………………………………
Szülő neve és aláírása

