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1 Bringásvándor etikai kódex 
 

1.1 A Bringásvándor Program célja 
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) célja a hazai tájakon történő, turisztikai célú 

kerékpározás népszerűsítése. A Bringásvándor Program célja a kerékpározás, mint mozgásforma, 

közlekedési mód és természetközeli szabadidős tevékenység megismertetése és megszerettetése a 

10-18 éves korosztállyal. A Maketusz a Bringásvándor Program szervezőjeként a tervezés és 

lebonyolítás során végig szem előtt tartja a program szellemiségét. 

 

1.2 A Bringásvándor Program szellemisége 
A kerékpározáson keresztül a diákok megismerik a sportos életmód előnyeit és egészségmegőrző 

hatását, a kerékpárt, mint környezetbarát közlekedési eszközt; fejlődik a mozgáskoordinációjuk; 

empatikusabbá válik a közlekedési kultúrájuk. Felfedezik a kerékpározást, mint a környező világ 

megismerésének egyik legjobb eszközét. A Bringásvándor Program további célja, hogy a diákok a 

biztonságos kerékpározás alapvető feltételeit is megismerjék, amelyhez az egyhetes táborok kiváló 

gyakorlati lehetőséget biztosítanak.  

A teljes nevén Bringásvándor Programot a kézikönyvben a továbbiakban tábornak nevezzük. 

 

A táborok során a gyerekek megismerkednek az adott tájegység főbb turisztikai látnivalóival, 

földrajzával, történelmével és néprajzi sajátosságaival. 

A táborozás során, a megszokott otthoni környezettől távol a gyerekek fejlődnek az önállóság terén, 

komfortzónájukból kilépve tágítják saját határaikat, a pozitív megerősítés hatására önértékelésük 

fejlődik. A közösségi élmények hatására az együttműködés, a szolidaritás terén is sokat tanulnak. 

Mivel a táborok során a szervező szem előtt tartja a környezetvédelmet, a környezettudatos 

magatartást a résztvevők direkt és indirekt módon is magukévá teszik. 

A táborokban a csoportok egy hét alatt – nehézségi szinttől függően – 150-250 kilométert tesznek 

meg, és egy-két naponta váltanak táborhelyet. A megtett út hossza naponta változik, 20-70 km 

közötti. A túraútvonalak úgy kerültek összeállításra, hogy biztonságos és kiépített kerékpárutakon 

lehessen haladni, vagy ahol ilyen nincs, ott kifejezetten a kis forgalmú utakon vagy a kerékpározható 

földutakon, töltéseken lehessen tekerni. A táborokat négy nehézségi fokozatba soroltuk (könnyű, 

közepes, középnehéz és nehéz), hogy mindenki a csoport korosztályának és edzettségének 

megfelelőt tudja választani. A Táborok „zöld” táborok, ahol nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél 

kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. 

 

1.3 A táborok helyszínei 
A szerződött táborhely-szolgáltatók a szervezőkkel együttműködve dolgoznak a tábor sikeres 

megvalósításáért. A tábor helyszíneinek kiválasztása során törekszünk arra, hogy a tábor kellemes 

környezetben legyen, biztosítani lehessen a pihenést és a kerékpározáson kívüli szabadidős 

tevékenységeket. A szálláshelyek állagmegóvása közös érdek, a résztvevők sajátjukként vigyázzanak 

a tábor minden részére, felszerelésére, azt olyan állapotban hagyják, amilyenben maguk is találni 

szeretnék. Ha problémát észlelnek a résztvevők, azt azonnal jelezzéka túrakísérő vagy a szervezők 

felé. A szolgáltató és a szervezők (útvonalfelelős) közötti kommunikáció megfelelően gyakori kell 

legyen ahhoz, hogy az esetleges problémákat időben és mindenki elégedettségére meg tudják 

oldani.  

A szálláshelyek típusai: ifjúsági szállás, turistaház, kollégium, diákotthon, faház, kőház, kemping, 

sátortábor, matracláger. A szállásokon ágynemű nincs, az alvás minden esetben hálózsákban 

történik, melyet a résztvevőknek kell hozniuk. 
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1.4 A táborok szereplői és a velük szemben támasztott elvárások 
A fenti célok elérésében részt vevő szereplők: 

● a koordináló/szervező szervezet 

o a Maketusz 

o aMaketusszal alvállalkozói és alkalmazotti jogviszonyban álló szereplők: 
projektkoordinátor, útvonalfelelős, útvonalsegéd 

o túrakísérő 

● a szolgáltatók 

o szállás, étkezés, látnivalók,  

o csomagszállítás, szerviz, egyéb segítők 

● a résztvevők 

o táborvezető 

o diákok 

o felnőtt résztvevők. 

 

1.4.1 A koordinációs szervezettel szembeni elvárások – hitvallás 
A tábor szervezői a vándortábor program céljait tartják szem előtt, és a cél érdekében szervezik meg 

a tábort. Az útvonalak kiválasztásánál a legfontosabb szempont a biztonságosság, de figyelembe 

veszik a látnivalókat, a programlehetőségeket, az útvonal attraktivitását, a kezdő- és végpontok 

megközelíthetőségét, az elérhető szálláshelyeket és étkezési lehetőségeket. A tábor során gondosan 

választják ki azokat a szolgáltatókat, akik a vándortábor szellemiségét értik és értékelik. A résztvevők 

számára megfelelő étkezést és pihenést lehetővé tevő szálláshelyeket biztosítanak, valamint a 

táborozással járó egyéb szolgáltatásokat is megszervezik, úgymint csomagszállítás, szerviz. A 

központi és a helybeli koordinációban részt vevők hisznek abban, hogy a kerékpározás és az 

élmények által a diákok pozitív szemléletformálásban részesülnek. A koordinációs szervezet a 

környezetbarát megoldásokat preferálja úgy a beszerzés, mint az operatív működés terén, a 

szolgáltatók kiválasztásánál törekszik arra, hogy a bevételekből a helyi lakosság részesüljön.  

 

1.4.2 A túrakísérőkkel szembeni elvárások 
A túrakísérő szerepe az egyik legfontosabb a táborok során, hiszen ő a szervezők „arca” a résztvevők 

felé. Ezért a túrakísérő nemcsak szakmai tudásával, problémamegoldó-képességével, de határozott 

fellépésével, támogató attitűdjével, példamutató viselkedésével pozitív példaként áll a gyermekek 

előtt. A túrakísérő a tábor során a csoport biztonságos haladásáért (tájékozódás, 

közlekedésbiztonság), a kerékpárok karbantartásáért és megfelelő használatáért, valamint az útvonal 

által érintett programok megvalósulásáért jogilag és gyakorlatilag is felel. Ezen feladatok egy részéért 

a táborvezetőkkel együtt tartozik felelősséggel, ugyanakkor a feladatok és felelősségi körök nagy 

része eltér a két pozíció esetén. Túrakísérőként nem csak a túra során vannak feladatai, hanem a 

túrát megelőzően és annak befejezését követően is. A túrakísérő alkalmazkodik a csoporthoz, jó 

kapcsolatot épít ki a gyerekekkel, a kísérő tanárokkal és a szerződött partnerekkel is. A túrakísérő 

alapvető KRESZ és kerékpárkezelési ismereteket, a kerékpározás és a kerékpáros túrázás szeretetét 

isátadja a gyerekeknek. A túrák során óvja a környezetét és ezt megköveteli a résztvevőktől is. A 

túrakísérő a felmerülő problémákat a legjobb tudása szerint helyben megoldja, és csak akkor lép 
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kapcsolatba az útvonalfelelőssel, amikor arra valóban szükség van. A túrakísérő a teljes vándortábori 

időszak alatt vállalja, hogy nem kerül alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alá, a 

tábor résztvevői körében nem dohányzik. Megfelelő terep- és helyismerettel, térképolvasási és 

tájékozódási képességgel rendelkezik. Empatikus, együttműködő, jó problémamegoldó, és 

diplomatikusan határozott, a vitás kérdéseket kulturált módon rendezi. Pozitív szemléletű, 

példamutató magatartás jellemzi, a pozitív megerősítés eszközével bátorítja a résztvevőket. 

 

1.4.3 A szolgáltatókkal szembeni elvárások 
A szolgáltató megismeri és elfogadja a tábor irányelveit, célkitűzéseit, igyekszik rugalmasan 

alkalmazkodni a tábor jellegéből adódó változásokhoz. Törekszik a tábor „zöld” jellegének 

betartására (szelektív hulladékgyűjtés, műanyagok használatának minimalizálása).  

A szállásszolgáltató szavatol azért, hogy a szálláshely a rendeltetésszerű használatra alkalmas, és azt 

a tábor ideje alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja, valamint biztosítja a 

vándortábori résztvevők részére a szükséges infrastruktúrát (elektromos energia, ivóvíz, melegvíz, 

hibaelhárítás, takarítás). A szállásszolgáltató ismerteti a házirendet, azt jól látható módon elhelyezi a 

szálláshelyen. A szolgáltató tudomásul veszi, hogy részére csak abban az esetben történik meg 

kifizetés, ha minden beszerzéssel összefüggő feladatnak eleget tett, és hatályos szerződéssel 

rendelkezik. 

 

1.4.4 A táborvezetőkkel szembeni elvárások 
A táborvezető a jelentkezés előtt megismeri és elfogadja a tábor irányelveit, célkitűzéseit. A 

táborvezető maga is aktív természetjáró, és ezt a szabadidős formát szeretné megismertetni 

diákjaival. Proaktívan készül a táborra, a kiválasztott diákokból álló csapatát szellemileg és testileg is 

felkészíti a kerékpározásra; példamutató magatartásával már év közben elősegíti a nyári tábor 

sikerét. A táborvezető fizikálisan felkészült, és nem riad vissza a komfortzónán kívül eső élményektől 

sem (eső, hideg, sátorozás, koedukált szállás stb.). A tábor előtt és közben az útvonalfelelőssel, az 

útvonalsegéddel, a túrakísérővel, a szolgáltatókkal és más szereplőkkel történő kommunikáció során 

a gyerekek érdekeit tartja szem előtt. 

 

1.4.5 A résztvevőkkel szembeni elvárások 
A táborban részt vevő diák vagy felnőtt kísérő önszántából jelentkezik a táborra, figyelembe véve 

saját képességeit és a túra nehézségi fokát. A kerékpártúrán való részvétel feltétele a megfelelő 

mozgáskoordináció, valamint a biztos kerékpározni tudás, továbbá a központi csomagszállítás nélküli 

útvonalakon a megfelelő fizikai adottságok és felkészültség (min. 140 cm testmagasság és min. 35 kg 

testsúly). 

A résztvevő a túra során fokozottan ügyel a természet megóvására. Szemetelni szigorúan tilos, az 

útközben keletkezett hulladékot magával viszi addig a helyig, ahol az egy hulladékgyűjtőben 

eldobható. Ahol van rá mód, ott használja a szelektív hulladékgyűjtőt. A résztvevő betartja a 

szálláshelyek és programhelyszínek előírásait, szabályait, ügyel a szálláshelyek tisztaságára és 

megóvására, a tábort úgy hagyja el, ahogy ő is szeretné átvenni. A résztvevő ügyel a kerékpárok, a 

kerékpáros táskák és a sportszerek megóvására és rendeltetésüknek megfelelően használja azokat. 

Amennyiben hibát észlel, azonnal jelzi a túrakísérőnek. A tábor idejére kölcsönkapott felszerelést 

megfelelő állapotban adja vissza a tábor végén. A túra ideje alatt betartja a KRESZ szabályait, 

valamint betartja és követi a túrakísérő útmutatásait. A túra ideje alatt a kerékpáros sisak és a 

láthatósági mellény/a vándortáboripóló vagy egyéb, feltűnő színű ruházat viselete kötelező. Saját 

kerékpár esetén elvárás a KRESZ által előírt felszerelés és a megfelelő műszaki állapot. 
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A résztvevő a tábor ideje alatt nem áll alkohol, vagy bódultságot, egyensúlyzavart előidéző szerek 

(gyógyszerek) hatása alatt, menet közben nem használ mobiltelefont vagy egyéb, a biztonságos 

közlekedést zavaró eszközt, nem hallgat zenét sem fülhallgatóval,sem hangszóróval. A túrán a 

túrakísérő által diktált tempót elfogadja, az általa meghatározott menetrendet betartja, egyéni 

útvonalat nem kérelmez, és egyéni útvonalra nem tér le. Ha az előtte haladót nem látja, megáll, míg 

a záró ember utoléri, vagy vissza nem jönnek érte. 

A résztvevő sem szóban, sem tettleg nem bántalmaz senkit. Amennyiben ilyet tapasztal, azt jelzi a 

táborvezetők egyikének, a túrakísérőnek vagy valamelyik felnőtt kísérőnek. 

A felnőtt résztvevők – amellett, hogy a fentiek teljes mértékben rájuk is vonatkoznak – támogató 

magatartásukkal segítik a táborvezetők és a túrakísérő munkáját. 
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2 Központi adminisztráció 
 

2.1 A regisztrációs rendszer 
 

2.1.1 A jelentkezési felhívás 
Az adott évre vonatkozó jelentkezési felhívás év elején, a Maketusz által működtetett 

www.bringasvandor.hu honlapon jelenik meg. Ezért a projektkoordinátor felel. A felhívás ismerteti a 

Bringásvándor tábor célját, a túrák általános jellemzőit, meghatározza a jelentkezők körét (különös 

tekintettel az életkorra és a fizikai paraméterekre), a táborok időpontját, helyszíneit, a táborba 

jelentkezés idejét és módját, az egyéni jelentkezés módját, valamint a tábor részvételi díját és a 

tábor során nyújtott szolgáltatások körét és a részvételi díj összegét.  

A részvételi díj tartalmazza: 

 napi háromszori étkezési ellátást a táborozás ideje alatt (első nap vacsorától, utolsó nap 
reggelinél átadott hidegcsomagig); 

 a szállás díját 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban, ifjúsági 
szállásokon, kollégiumban, tornateremben; 

 ahol van csomagszállítás, ott a csomagok szállítását a táborhelyek között, ahol nincs, ott kiváló 
minőségű kerékpáros táskák biztosítását; 

 a kulturális, természetismereti és élményprogramok díját; 

 kerékpár, csomagszállítás nélküli útvonalak esetén kerékpáros táskák, sisak, láthatósági 
mellény,a Körösök vándortábornál vízhatlan hordó biztosítását a tábor időtartamára; 

 Bringásvándor pólót és kulacsot; 

 egy kerékpáros túrakísérőt, akit a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség biztosít. 

A részvételi díj nem tartalmazza a vándortábor kiinduló pontjára történő odautazás és a végpontról 

történő hazautazás költségét. Ezt a táborvezető pedagógus szervezi meg, és a díja résztvevőket 

terheli. 

A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetését, amely a 18 

éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes 

települési önkormányzat rendelete az irányadó. 

Vannak olyan útvonalak, ahol a táborok résztvevői saját maguk viszik a csomagjaikat, vagyis a 

szállások között nincs csomagszállítás. Ennek nem az a célja, hogy a pedagógusok/szülők szervezzék 

meg a csomagszállítást, hanem az arra való nevelés, hogy annyit csomagoljon a gyermek (szülő!), 

amennyit képes egy héten keresztül magával vinni. 

 

2.1.2 A regisztráció menete 
A táborokra a regisztracio.bringasvandor.hu oldalon lehet regisztrálni. Ezen a regisztrációs oldalon 

először felhasználóként kell regisztrálni. Aki korábban már regisztrált, annak nem kell újra. A táborok 

foglalási rendszere egy adott időpontban nyílik meg, ami a rendszerbe belépve lehetővé teszi az 

adott útvonal adott időpontban induló turnusának lefoglalását néhány adat megadásával: név, 

beosztás, telefonszám, illetve legördülő menüből kiválasztva: magyarországi civil 

szervezet,magyarországi oktatási intézmény vagy külföldi szervezet; a diákok korosztálya, és hogy 

van-e fogyatékkal élő a csoportban.A foglaláskor a szervezet számlázási adatait (nevét, címét és 

adószámát) is meg kell adni! 
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Az időpontfoglalásról lemaradt csoportok részére várólista készül a jelentkezés sorrendjében, hogy 

az esetleges visszamondások esetén az üres helyek feltölthetők legyenek.  

 

A jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók: 

A jelentkezési felület az adott év január végén nyílik, és a táborhelyek megtelte után, vagy az adott 

év április 30-án zárul le. 

Csoportosan jelentkezni a regisztrációs honlapon (https://regisztracio.bringasvandor.hu) található 

elektronikus jelentkezési adatlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok beküldésével lehet. 

Egyénileg jelentkezni az „Egyéni jelentkezések” menüpontban megjelölt útvonalakra és dátumokra 

lehet. Ezekben a táborokban a képzett táborvezető biztosított. 

 

A tábort bármilyen formában továbbértékesíteni sem részben (résztvevői helyenként), sem egészben 

nem lehet! Amennyiben ilyen történik, a csoportot és a táborvezetőket a regisztrációs rendszerből 

töröljük. 

 

Csoportos jelentkezés 

Egy jelentkező csoport létszáma nem lehet kevesebb, mint 17 fő (15 diák/résztvevő + 2 táborvezető), 

és nem lehet több mint 25 fő (23 diák/résztvevő + 2 táborvezető). A felhívás keretében egy 

intézmény maximum két jelentkezést adhat le. 

A minimális résztvevői létszám (15 fő) alatti csapatok részvétele abban az esetben lehetséges, ha a 

jelentkezők vállalják a minimum fő utáni részvételi díj kifizetését. 

A táborvezetők közül legalább az egyiknek rendelkeznie kell az akkreditált kerékpáros vándortábor-

vezető képesítéssel. 

Egy csoportban összesen maximum 5 felnőtt résztvevő lehet (a táborvezetőkkel együtt). Kivételt 

képeznek a speciális nevelési igényű gyerekeket tartalmazó csoportok, amely esetében további 

egyeztetés alapján további felnőtt résztvevők egyedi elbírálás alapján jöhetnek. 

 

A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és benyújtott jelentkezési lap 

hiánypótlására van lehetőség, azonban a határidő után beérkezett jelentkezések érvénytelennek 

minősülnek. 

Az adatok feltöltése a regisztrációs honlapon történik, bejelentkezéssel. 

(https://regisztracio.bringasvandor.hu) Az adatok valóságtartalmát a koordináló szervezet 

ellenőrizheti. 

A jelentkezéseket a koordináló szervezet folyamatosan, a beérkezés sorrendjében kezeli. 

Egy felhasználónévvel lehet több tábort foglalni, de egyidőben egyszerre maximum két foglalás lehet 

egy intézményből. A rendszer nem enged egy intézményből kettőnél több jelentkezést.  

 

A foglalásról a rendszer e-mailben értesítést küld a jelentkezőnek. A foglalást követően a Maketusz a 

jelentkező által megadott számlázási adatok alapján díjbekérőt állít ki az előlegről, melynek összege 

100.000 Ft. Az előleg-díjbekérő kiállításától számítva három hét, tehát 21 nap áll rendelkezésre 

annak befizetésére. Befizetéskor a díjbekérő számára és lefoglalt turnus VT azonosítószámára kell 

hivatkozni. Az előleg befizetésének határidőre történő befizetésének elmaradása a foglalás törlését 

eredményezi. Törlés előtt a projektkoordinátor tájékozódik az adott csoport regisztrációját végző 

táborvezetőnél, hogy adminisztrációs vagy technikai hiba miatt nem érkezett-e meg az utalás. A 

befizetett előlegről a Maketusz előlegszámlát állít ki. 

 

Adott év május 20-ig a résztvevői adatokat rögzíteni kell a regisztrációs felületen. A Maketusz az 

adatrögzítési határidő letelte után díjbekérőt állít ki a jelentkező csoportlétszáma alapján a részvételi 
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díjfennmaradó részéről, melynek fizetési határideje adott év május 31. A befizetéskor hivatkozni kell 

a díjbekérő számára és a lefoglalt turnus VT azonosítójára. Május 31-ig rendezni kell a teljes 

részvételi díj befizetését és fel kell tölteni az online felületre a kért dokumentumokat. A feltöltendő 

dokumentumok: felelősségi nyilatkozat, valamint az Aktív Magyarország által adott évben előírt 

védettségre vonatkozó nyilatkozat. Május 31. után az adott tábor kezdőnapját megelőző 5. napig 

lehetséges módosítani a létszámot a megadott határok között.(Pl. július 8-án induló csapat esetén 

július 3. 24.00).  Létszámnövekedés esetén a részvételi díjat a tábor kezdőnapját megelőző 5. napig 

be kell fizetni. A befizetésnél hivatkozni kell az érintett turnus VT azonosítójára. A befizetéséről a 

Maketusz előlegszámlát állít ki. Létszámcsökkenés esetén a részvételi díj visszafizetésére a végszámla 

kiállításával egyidőben, a tábor utolsó napját követő 8 napon belül kerül sor.  

A tábor kezdőnapját megelőző 5. nap 24.00 után történő lemondások esetén részvételi díj 

visszafizetésére nincs lehetőség.  

A tábor zárónapját követő 8 napon belül a Maketusz végszámlát állít ki. 

A regisztrációs rendszerben a befizetések összege és a fizetendő részvételi díjak összege 

feltüntetésre kerül. 

 

A regisztrációs felület a turnus indulása előtti 10. nap 17.00 órakor automatikusan lezárul. Ez után a 

turnus indulása előtti 5. napig lehet még a regisztrációs felületen változtatásokat tenni a 

projektkoordinátorhoz intézett kérelem alapján.  

 

Biztosítása csak annak lesz, akinek a túra előtti 5. napig a neve és az adatai a rendszerben 

rögzítődnek. 

 

Amennyiben a csapat egy korábbi túrakísérőjével szeretne menni, ezt jelentkezéskor kell jelezni a 

projektkoordinátor felé. Később ezt az igényt a szervezők nem tudják figyelembe venni. A 

túrakísérők beosztásáról az útvonalfelelős dönt. 

A projektkoordinátorral való kapcsolattartásra, kérdésekre és bejelentésekre a 

bringasvandor@maketusz.hu e-mail címet kell használni. A tárgyban és a levélben is fel kell tüntetni 

a vándortábori turnus azonosítószámát: VT…. 

A Körösök-völgye kerékpáros-vízi vegyes táborra a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél lehet 

jelentkezni: https://www.vizivandor.hu 

 

2.1.3 Egyéni jelentkezés 
Lehetőség van a diákok egyéni jelentkezésére is, ebben az esetben a célcsoport szintén a 5-12. 

osztályosdiákok. A táborban ebben az esetben is 2 fő táborvezető és 1 fő túrakísérő van. Az ezzel 

kapcsolatos felhívás a bringasvandor.hu honlapon jelenik meg. Jelentkezni az ott szereplő „Egyéni 

jelentkezés Bringásvándortáborba” linken lehet, ahol az alapadatok megadása után kiválasztható az 

adott tábor adott turnusa. A projektkoordinátor e-mailben értesíti a jelentkezőket a jelentkezésük 

befogadásáról, megjelölve az útvonalat és a tábor időpontját, és megküldi részükre az adatbekérő 

linket. Ezt követően a projektkoordinátor elkészíti a csapatbeosztást, és e-mailen tájékoztatja a 

jelentkezőket a táborvezető személyéről, elérhetőségéről, a részvételi díj befizetésével kapcsolatos 

információkról, összeköti a táborvezetőt a jelentkezőkkel.  A regisztrációs rendszerbe a tábort vezető 

pedagógus viszi fel az adatokat, ezt követően a táborral kapcsolatos további információkat (utazás, 

aláírandó dokumentumok) ő kommunikálja a jelentkező (szülője) felé. Az egyéni jelentkezőknek a 

részvételi díj összegét május 31-ig kell utalni. Az utalásnál a tábor VT-azonosító számát és a 

résztvevő nevét a közleménybe be kell írni. A számlázási címet az adatbekérő lapon be kell írni. 

Amennyiben a jelentkező (szülő) munkahelye támogatja a táborozást, a számlázási címnek a cég 

adatait és adószámát, illetve magánszemély esetén a nevet és a címet adja meg. Az egyéni 

mailto:bringasvandor@maketusz.hu
https://www.vizivandor.hu/
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jelentkezők a táborozással kapcsolatban rengeteg hasznos információt találnak a 

www.bringasvandor.hu oldalon. 

 

2.2 Kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
A táborban való részvétel feltétele, hogy a csoportból legalább egy pedagógus rendelkezzen a 

kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzésen szerzett oklevéllel (a továbbképzés 

azonosítószáma: D/3717/2018).  

A Bringaakadémia, mint oktató partner szervezi a képzést és a vizsgáztatást. 

Fontosabb tudnivalók a képzéssel kapcsolatban: 

A háromnapos (30 órás, 30 kreditpontot érő), jelenléti típusú akkreditált pedagógus-továbbképzés 

célja a résztvevők felkészítése a kerékpáros vándortáborok vezetésére; 

A képzés sikeres elvégzéséről a szervező államilag elismert tanúsítványt állít ki. 

A továbbképzésre való jelentkezés lehetősége nyitott nem pedagógus jelentkezők számára is, 

akiknek részvételéről a képzésen a Maketusz minden esetben egyedi döntést hoz. A képzés sikeres 

elvégzéséről a szervező oklevelet állít ki. 

A képzés egy elméleti és két gyakorlati képzési napból áll; az összóraszám legalább 90 %-án kötelező 

részt venni, hiányzás csak az elméleti képzési napon megengedett. 

Az egynapos elméleti képzésen a résztvevők megismerkednek a vándortáborok kereteivel, az 

útvonalakkal, a Maketusz által a tábor megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtott segítséggel, a 

biztonságos és tartalmas kerékpártúra-szervezéssel és -vezetéssel, térképolvasói, tájékozódási 

ismeretekkel; a legfontosabb (kerékpáros) közlekedési szabályokkal. 

A kétnapos gyakorlati képzés során elsősegély-nyújtási alapismeretek, kerékpáros képességfejlesztő 

feladatok, játékok, rövid (20-25 km) kerékpáros tájékozódási túra, hosszabb (40-50 km) közös 

kerékpártúra segíti, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az 

esetleg szükséges elsősegélynyújtási tennivalók kiválasztására és megvalósítására, valamint a 

kerékpárok beállítására, az egyszerűbb hibák elhárítására. 

A képzés sikeres elvégzésének feltételei: 

- A képzést írásbeli vizsga zárja, melyen minimum 80 %-os eredményt kell elérni; 

- Túrakiírás és túraterv készítése az előírt minőségben és határidőre; 

- Magabiztos kerékpáros tudás, megfelelő fizikai kondíció. 

A megengedettnél több hiányzás, a sikertelen vizsga, a nem magabiztos kerékpáros tudás, illetve a 

nem elégséges fizikai kondíció a tanúsítvány (oklevél) kiadását kizáró okok a képzés során. 

A sikeres vizsgát tett résztvevők jogosulttá válnak az Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által 

szervezett tábor táborvezetőknek szóló kedvezményei igénybevételére. A táborban való részvételért 

nem kell önrészt fizetniük, és a táborozás időtartamára bruttó 100.000 Ft megbízási díjat kapnak. 

A képzés önköltséges, de a részvételt a Maketusztámogatja.A részvételi díj tartalmazza az elméleti és 

gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás szállás- (1 éjszaka) és étkezési (ebéd-vacsora-reggeli-

ebéd) költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat. Ebből a szállás és étkezés költségeit a képzésen 

résztvevő fizeti. 

 


