
 

 

54/2013. VTSZ. Kapják:  valamennyi szakosztály, önálló egyesület,  

felügyelő bizottság, vezetőség  
 

 

12. sz. KÖRLEVÉL 
 

Négynapos (2013. június 20-23. között) részvételi lehetőség a soproni LX. 

Országos Természetjáró Találkozón és a találkozóval kapcsolatos egyéb 

fontos információk 
 

 

Szövetségünk a 9. sz. körlevélben hirdette meg LX. OVTT programját és részvételi feltételeit. 

 

A szövetség elnöksége áttekintve a találkozó szálláslehetőségeit úgy döntött, hogy június 20-

23. között, háromnapi ellátással az „A” kategóriában 15 helyet és a „B” kategóriában 40 he-

lyet biztosít a találkozó programjain való részvételre.   

 

A találkozó helyszíne: Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, 9406 Sopron, Brennbergi út.  

Megközelíthető: vasútállomásról 10-es autóbusz, majd átszállással 3-as autóbuszra. Autóbusz-

jegy ára: 320,- Ft. 

Elhelyezés :   ” A” kategória 4-ágyas zuhanyzós szobákban 

 „B” kategória  3 emeletes-ágyas szobákban (csak az alsó ágy) 

 

Étkezési ellátás: A Szövetség a részvételi hozzájárulást fizetőknek (csütörtök vacsorától va-

sárnap reggeliig) reggeli és kétfogásos vacsora-ellátást biztosít (leves, főétel savanyú-

sággal és kenyérrel).  

A napközbeni étkezéről mindenki saját maga gondoskodik. Mivel a táborban hűtési le-

hetőség rendkívül korlátozott, kérjük a résztvevőket, hogy a napközbeni étkezésekhez 

nem romlandó élelmiszereket hozzanak magukkal. A túrák során mindig lesz lehetőség 

friss élelmiszereket beszerezni.  

A táborban büfé üzemel. (sör, bor, üdítő, rövidital, kávé, édesség stb., de sajnos nem ol-

csó) 

 

A találkozóra való jelentkezés módja:  Név szerint levélben, vagy e-mail-ben Rósa László 

e-mail címére vtsz1990@vtsz.hu kell megküldeni, a VTSZ igazolvány szám feltünteté-

sével június 12. beérkezően az költség hozzájárulás befizetésével együtt.  

Létszámkeret nincs: „A” kategóriában a jelentkezés sorrendjében 15 szabad hely  

„B” kategóriában a jelentkezés sorrendjében 40 szabad hely  

 

Programok:  a 9. sz. körlevélben olvashatók az alábbi módosulással: 

 

A 4 napos programra jelentkezők a buszos programok még szabad helyeire a helyszínen 

jelentkezhetnek, amiről a találkozóra érkezéskor tájékoztatást kapnak. A buszos prog-

ramok részvételi hozzájárulását a helyszínen kell készpénzben megfizetni. 
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Részvételi hozzájárulások 4 napos programra: 

 

A részvételi díjak kategóriánként 

2013-ra regisztrált tagja-

inknak: 
Vendégek 

(nincs VTSZ 

regisztrációja) 14 év felett 14 év alatt 

Tagsági és korosztályi díjkategória → 1 2 3 

A kategória (zuhanyozós szoba): 15 500 9 000 18 800 

B kategória (ifjúsági szállás): közös zuhanyzó 14 500 8 500 17 200 

 

A részvételi hozzájárulás magában foglalja a szervezés, a túravezetés, a szállás, a jelzett étke-

zések, napi ½ liter ásványvíz, valamint a kitűző költségeit.  

Befizetési határidő: 2013. június 12. - OTP számlára átutalva.  

Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége OTP Bank Rt. Bp. VI. Köröndi fiók 

                       11706016-20712710-00000000 

FONTOS!: A befizetéskor „OVTT” jogcímmel feltüntetve az átutalási megbízáson, hogy 

hány fő a teljes és hány fő a részleges részvételi díjjal jelentkezők, azon belül is a ked-

vezményes gyermekek száma. (Használjátok a fenti az egyes kategóriák és buszos és 

kombinált programoknál alkalmazott rövidítéseket. Például: 1 db A1, 2db B2.) 

 

Kérjük az a jelentkezést június 12-ig Rósa László  címére a +36-20-296-0927 mobilon vagy  

elektronikus levélben (vtsz1990vt-online.hu) címre szíveskedjetek megküldeni. 

 

A találkozóval kapcsolatos új információk: 

- A belföldi buszos körút az alacsony érdeklődés miatt elmarad, helyette menetrend 

szerinti busszal Fertődre lesz vezetéssel látogatás.  

- A tábor és a városközpont, illetve a vasútállomás között két autóbusz jegy vásárlása 

szükséges. Aki többször, mint 2 alakalommal be kíván menni a központba NAGYON 

JAVASOLJUKA a 2250 Ft-ba kerülő egyhetes bérlet érkezéskori megvásárlását 
és használatát. 

- Csütörtök reggeli szállítástól lehetőség lesz minden napra friss kenyeret és/vagy 

zsemlét rendelni. 

 

Budapest, 2013. június 5. 

 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében 

                                                                  

      Szentgyörgyi Tamás 

               elnök sk. 


