TÚRASZABÁLYZAT
Az SZKBE a kutatásai mellett túrák szervezésével szeretné megismertetni a tagjait
Magyarország barlangvilágával. Az SZKBE túraprogramjában szereplő túráknak minél
gördülékenyebb, problémamentesebb megszervezésére és lebonyolítására törekszünk, és
ebben kérnénk segítségedet.
Először is, ha ismersz olyan barlangot, amely nyitva van, vagy meg lehet szerezni a
kulcsát, és megtekintésre érdemesnek tartod, és vállalod mások kalauzolását is, akkor bátran
szervezz oda túrát, gazdagítva ezzel az Egyesület túrarepertoárját. Ilyen esetben az SZKBE
túrafelelősével történő előzetes egyeztetés után kezdd el a részletek kidolgozását. Érdemes
tudni, hogy a túra szervezőjének az utazást, a szállást és az esetleges barlangbelépőket
amennyiben annak költségét jegyekkel tudja igazolni, valamint a szervezési költségeket a
résztvevők fizetik. Ezért a beszedendő pénzösszeg meghatározásánál ezt is vedd figyelembe!
A túraszervezés során az alábbiakra szeretnénk kérni:
1. A barlangtúra esedékes félévének elejére fixáld le a barlangot felügyelő szervekkel vagy
személyekkel a látogatás időpontját és körülményeit és add le a fent megjelölt időpontra a túra
kiírását, hogy időben tudjunk tájékoztatni a túralehetőségekről a többieket és a túravezetőket.
Ha szükséges barlanglátogatási engedélyt kérni, annak megírásában az SZKBE túrafelelőse
segít.
A túra kiírásának feltétlenül tartalmaznia kell az alábbiakat:
a túra időpontját,
az indulás és érkezés pontos idejét (óra, perc),
a túra célpontjait (hegységek, barlangok, esetleges tervezett felszíni program),
a túra költsége,
létszámkorlát,
a jelentkezési és befizetési határidő,
a szállás körülményei,
túra előtti megbeszélés időpontja (javasolt 2-10 nappal indulás előtt).
2. A túra lezajlása után legkésőbb két héttel túrajelentést kell leadnia a túraszervezőnek, az
erre szolgáló formanyomtatványt a titkártól kérjétek. Figyeljetek a pontos pénzügyi
elszámolásra!
Jelentkezés, pénzbefizetés módja, szervezési kérdések:
Jelentkezni csak a teljes összeg egyidejű befizetésével lehet. Esetleges részletfizetési
kedvezményről az elnökség a túraszervezővel együtt dönthet.
A túrákra beszedett összeg minden esetben tartalmaz foglalót, amit az egyesület nem
fizet vissza. A foglaló mértékét a túravezető szabja meg, de minimálisan 500 Ft,
maximálisan a teljes összeg. A foglalón felül a vonatjegy árát (vagy már megvett
vonatjegyet) visszaadjuk, a befizetett szállásdíjat nem. Mindezek nem érvényesek, ha
a visszalépő talál maga helyett valakit, viszont az anyagiakat, egymást közt kell
lerendezniük.
Ha a megbeszélés időpontjában van még szabad hely és ez technikailag megoldható,
akkor a megbeszélést követően bárki jelentkezhet még.
az elnökségnek joga van bizonyos túrákat exkluzívnak minősíteni, amelyen való
részvételt bizonyos, legfőképpen munkaegységben meghatározott, feltételekhez kötni.

