
RESTART- Éjszakai kincskereső túra 

a Parkerdőben 

Zalaegerszeg 2019.07.05. péntek 
 

 

Helyszín: Zalaegerszeg, belváros és Parkerdő 

Túra központ: Zalaegerszeg, Dísz tér 

Szervező: Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület 

 

Szabó Balázs: +36 30 268 4083 

 

Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Raffael Kórház 

                                   8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1 

                                   Tel: 00 36 90 507 500 

 

Túra egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 

 

Túra táv: 

 

- kb. 5 km 

- szintemelkedés elhanyagolható 

 

Túra időtartama: 

 

- Kb. 1,5 – 2,5 óra (egyéni teljesítményétől függően) 

 

Időrend: 

 

 Túra időpontja: 2019.07.05. péntek este a RESTART Fesztivál megnyitóját követően 

 

- Regisztráció, helyszíni nevezés: RESTART Fesztivál megnyitója alatt és azt követő 

egy órán keresztül. 

 

Túráról: 

 

Kellemes esti séta lehet a családi kincskereső a Parkerdőben, amely közben a tájékozódás 

témakörében is kipróbálhatja mindenki magát. 

 

Előnevezés: 

www.restartfesztival.hu 

Helyszíni nevezés: 

 

A túra központban: Zalaegerszeg, Dísz tér 

 

Nevezési díj nincs.  

 

http://www.restartfesztival.hu/


Előnevezők egyedi ajándékot kapnak a túra teljesítése után. 

 

 

Mit javaslunk magaddal hozni: 

Legfontosabb a környezet védelme érdekében poharat, ebbe kapod a frissítő ponton az italt 

és az 

elemlámpa 

Megfelelő túracipőt 

Mosolyt 

Igazolványokat (személyi igazolvány, TB kártya) 

Igénynek megfelelő egyéni frissítőt 

 

Frissítő ponton: 

 

A frissítő ponton ásványvíz, szörp, gyümölcs várja a résztvevőket. Ugyanakkor ajánlott az 

egyéni frissítések, táplálék bevitelek egyéni megoldása is. 

 

A túrázók a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 

- A túra teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó 

betegségben nem szenvedek. 

- A túrán teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a túra előtt/alatt/után 

bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a 

rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a túra útvonala által 

érintett területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem 

vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. 

- Lemondok minden, a túrával bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy 

kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul 

veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb 

felsoroltakkal szemben. A túra előtt/alatt/után minden általam okozott kárért 

személyes és anyagi felelősséggel tartozom. 

- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok 

reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 

- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen 

adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

 

A szervezők az útvonal és a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 


