Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló

Web: http://szate.hu

Email: szatenagykallo@freemail.hu

Gyalogtúra a Szádelő-völgybe és Torna várához
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) nyílt gyalogtúrát
szervez 2018. november 17-re (szombatra) Szlovákiába, a szádelői-völgybe és
Torna várához, a DÉLI PÓLUS dolgozói, a SZATE tagjai, és minden velünk gyalogolni
akaró ember számára.
Indulás: reggel 6.00-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Utazás: különjáratú autóbusszal.
Táv: oda-vissza Nagykállótól -- Nagykállóig, összesen kb.: 320 km.
Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!

Indulás utáni felszállási lehetőségek: Nyíregyházán 6.15-kor a Jósa A. Kórház (Szent I.
út) előtt, és 6.20-kor az UNIVERSUM (Vay Ádám körút) előtt.
Hazaérkezés este, kb.: 18 és 19 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz
pályaudvarra.

Túraútvonal: Zadiel (Parkoló a völgy bejáratánál)  Zadielska Chata  Szádelői-fennsík 
Torna vára  A vár alatti étterem autóparkolója
Távolság kb.: 12.5 km.

Szint: +510m. -580m.

Részvételi díj: 3500 Ft. /fő
A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető!
Költőpénznek, mindenki itthon váltson magának eurót!
1 Euro (EUR) = kb.: 334.00 Magyar Forint (HUF)
Szlovákiában tartózkodáshoz személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges.
Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes.

A szükséges felszerelés: kényelmes csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő),
és ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát), és hátizsák vagy
válltáska!

Étkezés: egyénileg (Amit hozol, azt eszel!)
Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a
részvételi díj befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál
(1300-as mellék) a részvételi díj befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség
van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül, vagy személyesen az OTP-ben, a
11744120-20011239 számla számra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele!
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon,
vagy a tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni.
Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának
beteltéig tudunk jelentkezést elfogadni! Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de
küldesz magad helyett másik embert, akkor természetesen az általad befizetett részvételi
díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel tudjuk tölteni a helyed,
akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked. Ha nincs a helyedre senki, akkor a
befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.
A gyalogtúrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők!

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják,
tekintettel az időjárási, vagy más előre ki nem számítható tényezőkre,
vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve!

A 2018. október 27-i Bődi Gábor Emléktúrán készült fotók a lenti linken megtekinthetők:
https://photos.app.goo.gl/DQNn7499wGVuFTkNA

Nagykálló, 2018. október 28.

Torma László túraszervező

Bodnár György túravezető

