
 
 

Kedves Szervező! 
 

 Sok szeretettel köszöntünk Téged és csoportodat a Row43 programjában, 

 és engedd meg, hogy megköszönjük az eddigi munkádat, 

 amivel hozzájárultál a programunk sikerességéhez!  
 

Az alábbiakban a programmal kapcsolatos fontos információkat osztunk meg Veled, 
 ezért kérjük, ezt a levelet továbbítsd a szülők felé is! 

 
  

1. Érkezés: 
Kérjük, hogy a foglalt időpont előtt 45 perccel érkezzetek meg a találkozási pontra. 
 
 2. Találkozási pont: 
A tiszafüredi City – Gas Tiszafüredi Kajak – Kenu Sportegyesület.  Megközelítés, parkolás a csatolt 
térképek szerint. 
Cím: Tiszafüred, Kakukk u. 2. (Autóbusszal a csatolt térkép szerint gyertek, mert a Kakukk u. keskeny, 
a busz nem tud megfordulni benne!) 
  
3. Amit díjmentesen biztosítunk:  
- 7 személyes kenuk 
- mentőmellény 
- csoportonként túravezető 
A csoport minden gyermek tagja + kenunként 1 felnőtt kísérő díjmentesen vesz részt a programban. 
Ha ezen felül érkezne veletek kísérők, ők a telepen tudnak hajót és  felszerelést bérelni? 
 
4. Biztonság: 
Indulás előtt a gyerekek oktatásban részesülnek a kenu használatával és a vízi KRESZ-el kapcsolatban. 
A túra során mentőmellény használata kötelező!!! 
 
5. Menetrend: 
Érkezés a foglalt időpont előtt 45 perccel Kajak-Kenu Sportegyesület tiszafüredi telepére. 
1. A csoport köszöntése után 20 perc szünet - mosdó + reggelizés hozott szendvicsekből – fontos, 
mert 4-5 órán keresztül nem lesz ezekre lehetőség! 
2. 10 perc oktatás+eligazítás  
3. 15 perc mentőmellények kiosztása + vízre szállás 
Fentiek kb. 45 percet vesznek igénybe, 09:00-kor, 10:00-kor, 11:00-kor túra indul. Menet közben 
kenuból nincs kiszállási lehetőség. 
  

6. Ajánlott ruházat: 

- hosszú ujjú póló, ing 
- nadrág 

- napellenzős sapka 
- cipő: vízi cipő, vagy könnyen száradó szandál, tornacipő - semmiképp nem papucs, mert 

balesetveszélyes! 
 

 



 

6. Mit hozzatok magatokkal: 
- egy nagyobb táskában/hátizsákban váltóruha + törölköző (kicsi elég) 

- kisebb hátizsák az evezéshez 
- napszemüveg 

- vízhatlan esőkabát 
- ha van, vízhatlan tok telefonnak, iratoknak 

- szúnyog-és kullancsriasztó 
- kulacs, elegendő innivalóval! 

- szendvicsek, energia szeletek, esetleg zárható doboz, amibe az ételt teszitek, senki ne induljon el a 
túrára üres hassal!  

- naptej 
- a pedagógusnál legyen kis elsősegélycsomag  

 
7. Program 

Az evezés időtartama 4-5 óra, melynek során meglátogatjátok a Tisza-tavi madárrezervátumot. 
Erősebb hullámzás esetén a túra útvonala változhat, ezt a túravezető dönti el az adott viszonyoknak 

megfelelően. 
 

8. Kérjük, hogy aki allergiás pollenre, bogárcsípésre, hozzon magával erre való ellenszert. 
A gyerekek mindenképp használjanak szúnyog- és kullancsriasztót, és tanácsoljuk, hogy este 

hazaérkezés után a szülők vizsgálják át  a gyerekeket, nincs-e kullancs bennük.  
 

9. Mosdó, átöltözési lehetőség  van kajakcentrumban.  
    Büfé csak a szomszéd utcában, ezt időzítsétek  a program előttre vagy utánra.  

 
10. Időjárás 
Szemerkélő eső nem akadály. 
Erős hullámzás esetén vagy nem tudjuk megtartani a túrát, vagy csak módosított útvonalon lehet 
evezni! 
   

11. Amennyiben a foglalt időpont előtti egy héten belül bármilyen változás történik a csoport 
összetételében, betegség vagy más nyomós indok miatt csökkenne a résztvevők létszám, azt 

vezesd be a regisztrációs rendszerbe és kérjük, mindenképp jelezd felénk az info@sport43.hu e-
mail címen is a változást!  

 
12. Kérjük, hogy ha egy héten belül törlitek az időpontfoglalást, azt mindenképp jelezzétek 

felénk az  info@sport43.hu e-mail címen.  
  

13. Kérjük, hogy a tanári felelősség vállalási nyilatkozat egy aláírt példányát hozd magaddal.  
  
  

Köszönjük, hogy munkáddal támogatod a programunkat! Reméljük a gyerekek már épp olyan 
izgatottan készülnek a kirándulásra, mint amekkora izgatottsággal és szeretettel mi várjuk őket! 

 
Hamarosan találkozunk! 

 Tel.: +36 70 624 3822 
email: info@sport43.hu  
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A térképen kékkel jelzett terület a Kajak Centrum. 

Megközelítés: 
Füzesabony irányából: 

 

Debrecen irányából: 

 

A vasútállomásról: 

 


