20 éves a Bükki Fiatalok
Természetjáró Egyesülete
programsorozat / pontgyűjtés
Egyesületünk 20 éves évfordulójára programsorozatot szervezünk, mely során főképp
korábbi, kedvenc túráikból válogatunk. A fő ünnepséget 2022.10.01-én tartjuk.
A programsorozat részeként pontgyűjtés is lehetséges a résztvevőknek.
A pontgyűjtésben szerepelnek mindazok a 2022. évi túráink, melyek egyesületi szervezésben
valósulnak meg (a túráknál jelezzük a pontszámot).
3 kategóriában, BÜKK, HAZAI, KÜLFÖLDI lehetséges a pontgyűjtés (a túráknál jelezzük a
kategóriát).
Minden kategóriában 20 pont összegyűjtése szükséges az alábbiak szerint:
BRONZ fokozat eléréséhez szükséges:
BÜKK kategóriában elért 20 pont.
A bükki túrák egyenként 5-5 pontot érnek,
a kivételeket jelezzük.
EZÜST fokozat eléréséhez szükséges:
BRONZ teljesítése után + a HAZAI
kategóriában elért 20 pont.
A hazai túrák egyenként 10-10 pontot érnek,
a kivételeket jelezzük.
ARANY fokozat eléréséhez szükséges:
BRONZ+EZÜST teljesítése után + a
KÜLFÖLDI kategóriában elért 20 pont.
A külföldi túrák egyenként 10-20 pontot érnek,
melyet a túrakiírásban pontosan jelzünk.
A teljesítést minden alkalommal a túravezető igazolja le, a teljesített pontgyűjtő lapokat is nekik
kell leadni! A pontgyűjtés 2022.01.01-2022.09.24-ig tart. A díjazást 2022.10.01-én tartandó ünnepi
programon adjuk át.
A teljesítők az elért fokozat szerinti díjazást kapják:
BRONZ: Kitűző + digitális oklevél
EZÜST: Kitűző + digitális oklevél + feliratozott toll
ARANY: Kitűző + digitális oklevél + feliratozott toll + jubileumi feliratos póló
Részvételi díj: Bronz 300Ft/fő, Ezüst 500Ft/fő, Arany 3000Ft/fő személyes átvétel esetén.
Postai úton történő kézbesítésnél az aktuális postai díjat is felszámoljuk.
A befizetés részleteit az egyesületi honlapon (bfte.hu) jelentetjük meg.
Kérjük, óvja a természetet, ne nyomtassa ki ezt az oldalt!

20 éves a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete
programsorozat / pontgyűjtés
Időpont
Rendezvény neve
2022.01.01.
Újévi rövid séta Bükkszentkeresztről / Keleti-Bükk
2022.01.08.
Évnyitó túra a Turista pantheonhoz / Keleti-Bükk
2022.01.15.
A Csincse-patak nyomában / Bükkaljai túra
2022.01.22.
Téli fennsík / Nyugat-Bükki túra
2022.01.29.
Túra a Lázbérci-víztározó mentén az Upponyi-hegységben
2022.02.05.
Észak-keleti bükki barangolás Gergelykútról Barcikáig
2022.02.12.
Dél-Zempléni DUPLA - Tállya tájai
2022.02.18. - 2022.04.11.
Népek tavasza emléktúrák
2022.02.19.
Ómassáról Ómassára bükki körtúra
2022.02.26.
Mi van a túloldalt? - Áttekintés a Torna vidékére / Aggteleki DUPLA
2022.03.05.
Népek Tavasza TT 2015. évi 10 km-es túrája
2022.03.12.
Népek Tavasza emléktúrák / 2022. évi Petőfi 20
2022.03.15.
Népek Tavasza emléktúrák / 2022. évi Jókai 16
2022.03.19.
Barangolás Zemplén északi tájain
2022.04.02.
A Bükk legszebb szurdokvölgye és Lillafüred új kilátója
2022.04.09.
Hutáról váraljára / Bükk
2022.04.15.
Születésnapi túrám a Pitics-hegyre, szalonnasütéssel / Aggteleki túra
XV. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozó
2022.04.23.
BFTE útvonalon
2022.04.30.
Geoláda kereső túra a Csanyik-völgyben / Bükki túra
2022.05.07.
OKT, mely Mohos, és csak a völgy Szörnyű
2022.05.14.
Vitézlő
Másszunk fel! Csússzunk le! / Mikóháza-Sátoraljaújhely
2022.05.21.
(Zempléni Kalandpark)
2022.05.28.
Kohász kék DUPLA / Óbükk - Bükk
2022.06.04. - 2022.06.06.
Pünkösdi külföldi túra (szervezés alatt)
2022.06.19.
Erdei szállások és szép kilátások / Nyugati-Bükk
2022.06.25.
Bodrogkeresztúr - Tiszalúc kerékpártúra
2022.07.09.
Szlovák Paradicsom
2022.07.16.
Felvidéki várak
2022.08.13.
Csillagleső éjszakai túra 4. / Bükki túra
2022.08.27. - 2022.08.28.
Alacsony-Tátra kedvenc gerincünk
2022.09.24.
Pilisi barangolás
2022.09.24.
XXXIV. Természetjárók Napja / Dobogókő
Ünnepi program
2022.10.01.
20 éves a BFTE
2022.10.08.
A kéktúrázás napja
2022.12.30.
Hagyományos éjszakai túra
BÜKK kategória túrái
HAZAI kategória túrái
KÜLFÖLDI kategória túrái
egyéb túranap/túraajánlat – nem pontgyűjtő
A túrakínálat bővülhet, részletek, túrakiírások a bfte.hu oldalon!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Kérjük, óvja a természetet, ne nyomtassa ki ezt az oldalt!

20 éves a BFTE
PONTGYŰJTŐ LAP
BÜKK kategória

HAZAI kategória

KÜLFÖLDI kategória

A teljesítő adatai:
NÉV: ......................................................................
EMAIL: .................................................................
TELEFONSZÁM: .................................................
SZÁMLÁZÁSI CÍM: ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

A jelentkezés feltétele online regisztráció is a bfte.hu oldalon, melyen plusz adatokat kérünk!

Egyesületünk adatkezelési szabályzata a bfte.hu oldalon megtalálható

