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Tisztelt Címzettek! 

 

A Pátka Község Önkormányzata által elnyert, TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019 kódszámú, „a Pátkai 

Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó 

vonzáskörzetében).” című projekt keretében „vízi turisztikai Tréning (képzés) program” kerül 

hamarosan megtartásra. 

 

A képzés elsődleges célja, hogy a program során megvalósuló fejlesztés és a beszerzett eszközök 

használatára minél szélesebb körben felkészítsük a lehetséges használókat. 

 

A képzésre, elsősorban, (de nem kizárólag) az alábbi területekről várjuk az érdeklődőket, akik 

valamilyen módon szívesen használnák, hasznosítanák a vízi turisztikai fejlesztés eredményeit: 

 

 - Pátka és környéki települések oktatási intézményeinek testnevelői, biológia, földrajz 

szakos tanárai, további érdeklődő pedagógusok. 

- Pátka és környéki településeken működő különféle sportágak edzői, akik várhatóan, 

szívesen kapcsolódnak a vízi túrázáshoz, programokhoz. 

- A vízi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekben várhatóan 

feladatellátással megbízott alkalmazottak, üzemeltetők, egyéb bevont, érintett vállalkozások 

(kemping, utazási iroda, kölcsönző) képviselői. 

- Olyan egyesületek, alapítványok, szervezetek küldöttei, akik akár a saját tagságuk vízi 

túráztatása, akár az iskolai és egyéb helyi programokban való, aktív szerepvállalásuk miatt 

érdeklődnek, nyári gyerektáborokat szerveznek. 

- Gyakorlott túrázók, vízi túrázók, akik szívesen segítenék, támogatnák a az eszközök 

hosszabb távú kihasználtságát, ebben valamilyen szerepet vállalnának. 

 

A képzés várható tematikája: 

Első nap: 10 óra elmélet (meleg ebéd biztosításával) vízi turizmus, vízi közlekedés általános 

szabályai, jogszabályi környezete, a természetes vizek ismerte, a vízi turizmus és a kajak-kenu 

sport kialakulása, technikai szintje, az általános hajó kezelési technikák (evezés, kormányzás, 

stabilizálás), vizek élővilága, tájékozódás a vízen, több napos tűrák szervezése, kitekintés a 

Pátkai tavon túlra 

 

Második nap: 10 óra gyakorlat (meleg ebéd biztosításával) A hajó típusok, lapátok anyag, 

méretezése, mentőmellény felszerelése, a hajók egyéb kötelező tartozékai, a hajók mozgatása, 

vízre tétele, kenuk, kajakok megismerése, evezés, kormányzás gyakorlása, vízből mentés,   
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Harmadik nap: 10 óra gyakorlat (meleg ebéd biztosításával) Az első két nap anyagának 

gyakorlása, a túrahajóban lévő összes pozíció gyakorlása, egyéni, ügyességi feladatok, 

kombinált csoportos feladatok. 

 

A gyakorlati két nap megtartása időjárás függvénye is.  

 

A képzés várható időpontja: 2018. szeptember 25-26-27 

 

Alternatív időpontra konkrét javaslatokat várunk, akiknek a fenti időpontban nem lenne 

megoldható a képzésen való részvétel. 

 

A képzés helye: Pátka 

 

 

 

Pátka Község Önkormányzata 

Képv.: Nagy Dániel Ferenc 

Polgármester SK 

 

 

 


