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Túra-szabályzat

– az EKE-Brassó belső szabályzata –
A TERMÉSZETJÁRÓ TIZPARANCSOLATA
Dr. Tulogdy János összeállításában
1.
2.

Szeresd a természetet és áhítattal lépj szentélyébe.
Mint turista is maradj kultúrember, mert turistához méltatlan viselkedéssel ártasz a turistaság ügyének.
3. Ne élj vissza a vendégjoggal és tiszteld mások vagyonát.
4. Csak olyan útra vállalkozzál – különösen hegymászásra –,
melyhez megvan a képességed.
5. Turistaútról le ne térj, tiltott területen csak engedéllyel járj.
6. Légy vidám, de ne lármás, ne zavard a természet csendjét. Az
erdőben ne a turisták, hanem a madarak énekeljenek. A menedékházat ne alacsonyítsd le kocsmává.
7. Ne csúfítsd el a természetet: sziklára ne fesd fel, fába ne vésd
be neved, tartsd tisztán a forrásokat, patakokat, pihenőhelyeket, a hulladékot rejtsd el, vagy égesd el.
8. Égő tárgyat ne dobj el, erdőben tüzet csak a legnagyobb vigyázattal rakj.
9. Kíméld az erdő vadjait és a mező virágait, gyümölcsfákról
még virágokat se szakíts.
10. Becsüld turista társaidat, és bajban el ne hagyd, mert ez
becstelenség.

1. Minden túrán a nagykorúak saját felelősségükre vesznek részt! A kiskorúak csak szülői, gyámi,
megbízotti, tanári, tanítói jelenléttel túrázhatnak!
2. Negyedévente (december elején januárra, februárra, márciusra; március elején áprilisra, májusra,
júniusra; június elején júliusra, augusztusra, szeptemberre; szeptember elején októberre, novemberre, decemberre) az elnökség kidolgozza a túraterveket, figyelembe véve a turisták, tagság igényeit és javaslatait.
3. A túratervet, a kirándulások programját a www.ekebrasso.ro honlapon, a helyi Brassói Lapokban a
tagok tudomására hozza, és egyben átadja az Erdélyi Gyopár szerkesztőségének is.
4. A kirándulásokon nem tárgyalunk adminisztrációs ügyeket, nem kritizálunk, nem pletykálunk,
nem ordítunk egymásra és nem loholunk! Minden ügyet az EKE irodában tárgyalunk!
5. A kirándulásokat az egyesület önként vállalkozó túravezetői vezetik. A túravezető elkészíti a
részletes útitervet: útvonal, jelzés, távolság, szintkülönbség, menetidő, nehézségi fok (az Erdély
Hegyei, Munții Noștri sorozatok, vagy GPS-felmérések, térképek alapján), és közli a Titkárral minden kedd délig (telefon vagy e-mail). Ha szükséges, megszervezi a szállítást és a szállást. Szervező
munkájában segítenek mindazok a túratársak, akiket felkér. A felmerülő esetleges költségek terén a nem EKE tagok 30%-os felárat fizetnek!
6. A túra meghirdetése, kiírása tartalmazza a túra időpontját, típusát, a találkozó helyét és elérhetőségeit, a túravezető elérhetőségét, a túra nehézségi jellemzőjét, pozitív, negatív szintkülönbsé1

geket, a túra hosszát kilométerben, a menetidőt, a végpont elérhetőségeit, a túra közbeni érdekességeket, veszélyeket, nehézségeket, a szükséges felszerelést.
7. Az újságban a túrákat a titkár hirdeti meg.
8. Magashegyi túrákon két túravezető szükségeltetik, egyik elől vezet, a másik a sereghajtó. A túravezető előtt nem mehet senki. A tempót a túravezető diktálja és nem a loholók! A két túravezető
walkie-talkiek segítségével kommunikál egymással.
9. Általában minden 15–20 túrázóra egy túravezetőt kell beszervezni. Ha a teljes csapat a túra egy
részénél nem bírja az iramot, a csapatot fel lehet osztani, és külön túravezetőkkel ellátva indítani.
10. A túravezető kötelező felszerelése: térkép, elsősegély csomag, elemlámpa, bicska, lehetőség
szerint: iránytű, GPS, lépésmérő, szintkülönbség mérő, kötél, csákány stb.
11. Magashegyi túráknál a túravezető kikérdezi a jelentkezőket az egészségi állapotukról, szemre veszi felszerelésüket, és adott esetben, ha valami nem kielégítő, felkéri őket, hogy mondjanak le a túráról, a kirándulás zavartalan lefolyása érdekében.
12. A túravezető és a résztvevő turisták az indulásra kijelölt helyen legalább negyed órával, vasúton
való utazáskor fél órával az indulási idő előtt kötelesek megjelenni.
13. Kedvezőtlen, rossz időjárás esetén a túravezetőnél érdeklődni kell a kirándulás lebonyolításáról. A
túravezetőnek jogában áll útvonalat változtatni az időjárás függvényében!
14. Nagyobb, több napos kirándulások, táborozások előtt a túravezetők összehívják a résztvevőket,
hogy részletesen ismertessék az útitervet, annak nehézségeit, tájékoztassák őket a ruházkodásra,
felszerelésre, szállásra, élelmezésre, egyéni orvosságok biztosítására vonatkozólag.
15. A kiránduláson résztvevők, azaz turisták kötelességei:
a) A turisták az időszaknak és a túrának megfelelő felszereléssel és öltözettel (célszerű, kényelmes) kirándulhatnak. Kötelező: fejlámpa, síp, elsősegély csomag. A túrára alaposan fel kell készülni.
b) A turisták a kirándulás sikere érdekében kötelesek a túravezető jóakaratú figyelmeztetéseit, kéréseit meghallgatni, utasításait megfogadni – amennyiben csapatban szeretnének kirándulni!
c) A kirándulás résztvevői a túravezető tudta nélkül nem távozhatnak el a csapattól. Amennyiben
elcsatangolnak, saját felelősségükre teszik. Baleset esetén síppal jelezzenek.
d) A kirándulás folyamán előforduló baleseteknél a turista köteles ereje és gyakorlati tudása szerint részt venni a mentési munkában! Az eltévedt társakat meg kell keresni, a bajbajutottaknak
segítséget kell nyújtani!
e) Tematikus túrák esetén kötelező a programot betartani!
f) Az igazi turista szereti és védi a természetet, igyekszik azt másokkal is megszerettetni, megismertetni, megvédetni! A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel
jár, igyekszik hasznosítani a természetben szerzett ismereteit, tapasztalatait.
16. Autóbuszos kirándulás esetén a részvételi díjat a jelentkezéskor előre be kell fizetni. Az autóbuszon az elhelyezkedés a jelentkezés sorrendjében történik, kivételes esetekben a túravezető rendelkezik. Ha valaki a kirándulásról elmarad, az előzetesen befizetett részvételi díj visszatérítését
nem követelheti. A visszafizetésről különös esetekben a túravezető dönt.
17. Tilos a kirándulásra rádiót, zenelejátszókat, zenegépet, zajkeltő eszközöket (a sípon kívül)
vinni!
18. Az egyes túrákra vonatkozó részletes, különleges szabályzatot (például éjszakai túra, barlangászati
túra, feltáró túra) és felszerelést a túra előtt ismertetjük!
19. Az EKE-Brassó tagdíjai: Családi tagsági díj (2 felnőtt és akárhány gyerek): 50 lej/év; Dolgozó felnőtt: 30 lej/év; Diák, nyugdíjas, munkanélküli: 15 lej/év.
Jelen szabályzat 2012 óta hatályos és érvényes mindenki számára, aki az EKE-Brassó csapatával túrázik!
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