G R E E N F I S H

Természetvédő Amatőrhorgászok Közösségfejlesztő és Kulturális Szabadidősport Egyesülete

email: magyaricsaba@t-online.hu, www.greenfish.hu

NYÁR UTÓJA MAROS-TÚRA
Ne hagy ki az utolsó esélyt egy jó kikapcsolódásra!
Helye:
Ideje:

Maros és Tisza folyók, Makó és Szeged közötti szakasza
2017. Szeptember 2. (szombat)

A túra célja:

A Maros páratlan természeti értékeinek megismerése, a nyár utolsó napsugarainak
fényében fürdőzéssel és barátkozással

Túra hossza: kb. 28 km
Túra nehézsége: A Maros folyó lassú folyású, alacsony vízállás esetén homokpadokkal tűzdelt. Kezdő
túrázók számára is ajánlott.
Résztvevők száma:
Jelentkezés:

maximum 65 fő

Kizárólag előzetes jelentkezés alapján a fejlécben jelzett elérhetőségeken.

Részvételi díj: Felnőttek számára 6.000.- Ft/fő, 14 éven aluli gyermeke számára 4.000.- Ft/fő
A díj tartalmazza a buszozást Makóra, a kenuk és felszerelések biztosítását és szállítását valamint
a túraszervezést és vezetést.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28. hétfő 12.00 óra.
Víziközlekedés: 4 fős indián kenukkal, 2 fős kajakokkal és 20 fős sárkányhajókkal - a kiválasztott eszközt a
jelentkezésnél lehet megjelölni. Sárkányhajó csak minimum 18 fő esetén indul.
Program:
7.00-8.00
8.10
8.40-9.30
10.00
10.00-15.00
15-.00-17.00
Mit hozz:

Gyülekező az Ökokikötő parti részén, 6723 Szeged, Felső Tisza-part 4. Létszámegyeztetés,
buszokra szállás
Indulás Makóra, a Maros-Parti Strandra buszokkal
Makó, Maros part, hajók beosztása, mentőmellények és evezők kiosztása, bepakolás, eligazítás,
játékos időtöltés, kormányosok képzése, ismerkedés,
Túra indul
Makó – Szeged táv megtétele, közben többszöri megállás, kikötés, uzsonna, pihenés, barátkozás,
jó idő esetén fürdés, futkározás a vízben, homokvár építés, stb.
Érkezés az Ökokikötőbe és a Démász Szegedi Vízisport Egyesület telepére. Kikötés, kipakolás.
sportruházat, vízálló szanda, vagy papucs, ha igényled ülőpárna, leégés ellen sapka vagy kalap, a
térdedre törülköző, fürdőruha, eső esetére esőkabát, váltóruha, értékesebb átázós dolgok (telefon,
pénz és iratok) részére vízhatlan zacskó vagy doboz, szendvics, innivaló, labda, sporteszköz,

Ne hozz magaddal: magnót, elektromos vagy bármilyen zavaró hangot adó szerkezetet, olyan kütyüt, telefont,
podot, amivel leválaszthatod magad a társaságról
Egyebek:

Minden résztvevőnek biztosítunk evezőt és mentőmellényt.
Részletes részvételi feltételek és szabályok a greenfish.hu honlapon
Ha jelentkeztél, de mégsem tudsz jönni, azt mielőbb jelezd a szervezőknél!
Előre!

