
  

  

M OC S KO S AN Y AGI A K  

2.500 Ft / fő (gyerekeknek ingyenes) 

Ez a jelentkezés komolyságát hivatott 

szolgálni és az egyesület épülésére 

fordíttatik;) 

 

JE L E NT K EZ É S  

KATTINTS IDE JELENTKEZÉSHEZ 

  

JE L E NT K EZ É SI  HA T ÁRI D Ő  

2017. június 22. 

  

L É T S ZÁ ML IMI T :  NI NC S : )  

A jelentkezésed akkor tekintjük 

véglegesnek, ha kitöltötted a jelentkezési 

lapot és megkaptuk a mocskos anyagiakat.  

  

U T A ZÁ S  

Telekocsi rendszerben, melynek 

összeszervezésében segítünk! 

 

C É L PO N T  

Bakony, Magyarország  

 

Hagyomány-teremtő jelleggel nyáron egy hétvégére minden évben bevesszük magunkak 

Magyarország egy csodálatás erdejébe és elbújunk a civilizáció elől a hegyek között. Idén a Bakony 

lesz terítéken a vadregényes szurdokaival, patakvölgyeivel és fűben hempergésre ösztönző rétjeivel. 

Természetesen idén is mindent magunknak biztosítunk, sátorban alszunk, azt eszünk, amit magunkkal 

viszünk (és amit találunk). Este tábortűz mellett lehet elmesélni az ilyenkor szokásos 

szellemtörténeteket emberölő vadkanokról és a Slendermanes élményeinkről. Az idő függvényében ki-

ki aludhat sátorban, vagy pusztán a földön a szabad ég alatt, de ismét jó szolgálatot tehetnek a 

függőágyak is :) 

KIK VAGYUNK MI? 

25-40 év közötti fiatalok vagyunk akik szeretnének minél nagyobb szeletet felfedezni a világból. Ezt 

nagyobb közösségben a legjobb művelni, ezért szeretnénk ha Te is csatlakoznál hozzánk. Egyikünk 

sem képzett túravezető (de nem is tapasztalatlan), ha velünk tartasz, akkor egy baráti társaságba 

csöppenhetsz, ahol a kalandok és a természet szeretete a fő hajtóerő. 

SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS 

Nomád túra, nomád körülmények: nincs ellátás, a szállásunk pedig egy arra alkalmas erdei zúg lesz, 

ahol felállíthatjuk a sátrainkat, kiakaszthatjuk a függőágyakat és tábortüzet csiholhatunk.  

FELSZERELÉS 

Természetesen a szokásos túraöltözet elmaradhatatlan, de a nomád jellegre való tekintettel érdemes 

több egyéb kelléket is magunkkal cipelni, melyről a jelentkezésedet követően küldünk majd egy 

részletes általunk javasolt listát. Ez az a túra, ami időjárástól függetlenül meg lesz tarva, így ennek 

megfelelően kell készülni vízhatlan és meleg ruhákkal is, illetve felszereléssel.  

 

Részvételi feltételek: http://lizzard.kocz.hu/reszveteli-feltetelek 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

http://lizzard.kocz.hu/jelentkezes/nomad-tura-a-bakonyban/
http://lizzard.kocz.hu/


 

             
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ÉS ERŐNLÉT 

Mivel minden cuccunkat a hátunkon fogjuk cipelni a szokásosnál nagyobb fizikai felkészültésget 

igényel a túra, de átlagos-sportos erőnléttel senkinek nem okozhat problémát. A két nap alatt 

összesen 30-35 km-t fogunk megtenni, tehát nem kell kifejezetten hosszú távokra készülni. 

 

PROGRAM 

Szombat reggel együtt leutazunk Herendre, ahol egyből nyakunkba kapjuk a lábunkat és 

nekiindulunk a turistaúton. Utunk további településen nem fog keresztül vezetni, igyekszünk minél 

kevésbé a kijelölt turistautakon haladni, és leendő szálláshelyünket is lehetőleg így fogjuk 

megválasztani, ami valahol a Köves-tető környékén lesz, Bakonybéltől délre. De még az is lehet, 

hogy nem :) 

 

Másnap ha mindenki kellően kipihente magát ismét felpakoljuk a zsákokat és Németbánya 

irányában tesztünk egy kört visszafelé Herendre. Itt a kora délutáni órákban a sikeres túlélést 

megünneplendő beülünk egy civilizációs vendéglátóipari egységbe és aktív hedonizmusba kezdünk. 

Este tele hassal ülhetünk majd be az autókba:) 

 

MIRE SZÁMÍTS HA JELENTKEZEL? 

Miután elküldted a jelentkezési lapot, fogunk keresni e-mail-en, hogy egyeztessük veled a 

részleteket az utazásról, és megbeszéljük az egyéni kérdéseket. Indulás előtt egy héttel számíts egy 

részletes információkat tartalmazó kis brossúrára, ami a várható időjárástól kezdve, az utazás 

részletein keresztül egészen a környéken található fontosabb infrastruktúráig tartalmazni fog 

mindent. Ezen kívül számíts jókedvre, csapatszellemre, rövidítésre, kóbor állatokra és mindenek 

előtt egy remek hétvégére. 

 

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI LINKEN TUDSZ: 

Jelentkezési lap 

 

 

 

Részvételi feltételek: http://lizzard.kocz.hu/reszveteli-feltetelek 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

http://lizzard.kocz.hu/jelentkezes/nomad-tura-a-bakonyban/
http://lizzard.kocz.hu/jelentkezes/nomad-tura-a-bakonyban/
http://lizzard.kocz.hu/

