A Magyar Kerékpárosklub túrák szabályai
A legfontosabb általános szabályok:
• A Magyar Kerékpárosklub túráit mindig túravezetésre alkalmas Túravezető vezeti.
A túrák lebonyolításáért a Túravezető a felelős, az ő utasításait mindig be kell
tartani. Legfontosabb szabály, hogy a -saját biztonságunk érdekében- a
túracsoporttól nem szabad elválni. Amennyiben erre indokolt esetben szükség
van, úgy azt a Túravezetővel kell egyeztetni. A csoportnak a túra során együtt kell
haladni és figyelni kell túratársainkra.
• A Magyar Kerékpárosklub és Túravezetői fenntartják a jogot a túra programjának
kis mértékű megváltoztatására, amennyiben ezt előre nem látható okok (pl az
időjárás, a résztvevők erőnléte, közlekedési nehézségek, stb) megkívánják
• A túrák útvonalát – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében
– a Magyar Kerékpárosklub Túravezetői megváltoztathatják, de szélsőséges
esetben el is maradhatnak túrák. Ilyen esetben a Magyar Kerékpárosklubot nem
terheli pénzügyi felelősség. A döntés minden résztvevő számára kötelező
érvényű.
o Amennyiben egy program vagy túra lerövidül, a Túravezető minden
esetben ajánl helyette más elfoglaltságot.
o Túra elmaradása esetén a résztvevőnek lehetősége van ugyanolyan
értékben egy későbbi Kerékpárosklub által szervezett túrán részt venni
(drágább túra esetén díjkülönbözet fizetése ellenében, olcsóbb túra
esetében pedig több ingyenes túrán is részt lehet venni)
Résztvevők egészségi, fizikai állapota:
• A túrán való részvétel lehetőségét a Túravezető bírálja el. A résztvevők egészségi
állapotát, fizikális felkészültségét, felszerelését a túravezetőnek – a résztvevők
egészségének, biztonságának érdekében - figyelembe kell venni. Amennyiben
ezek nem az adott túrának megfelelőek, úgy a túravezetőnek jogában áll a
résztvevőt eltanácsolni a túráról.
• A túrán csak az indulhat el, akinek nincs olyan ismert betegsége, sérülése, mely
gátolná, vagy megakadályozná a túrán való részvételt, illetve nincs olyan
fertőzése, mely a túratársak egészségi állapotát veszélyeztetné.
• A túrán való részvétel további feltétele a biztos kerékpározni tudás.
• Minden résztvevő saját maga felel az egészségügyi állapotáért. A Magyar
Kerékpárosklub és Túravezetői nem tehetők felelőssé abban az esetben, ha egy
résztvevő általa előzetesen ismert egészségügyi problémájában a túrák során
romlás következik be.
• Minden résztvevő a túrákon saját felelősségére indul. Baleset esetén a Magyar
Kerékpárosklub és a Túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha bizonyítható a
biztonsági előírások be nem tartása.
• A túrák tájékoztatói tartalmazzák a túrák fizikális nehézségének pontos leírását.
Ezek természetszerűleg szubjektív értékítéletek, de a túrák nehézségével
kapcsolatos információk bármikor kérhetőek írott és szóbeli formában a Magyar
Kerékpárosklubtól, a helyszínen pedig a túravezetőtől.

Túrák költségei:
• Az túrák részletes leírásai felsorolják azon költségeket, amiket a túra részvételi díja
tartalmaz (túravezetés, túraszervezés, frissítő, stb.). Minden egyéb költség a
résztvevőket terheli. Ezek lehetnek kötelezőek, de legtöbbjük választható
„fakultatív” program (pl. múzeumbelépők).
• A részletes tájékoztató tartalmaz egy felsorolást azon költségekről, amik a
résztvevőket biztosan terhelik az utazás során, illetve amelyek választhatóak.
Mindent megteszünk a felsorolás és az árak pontossága érdekében, de ez a lista
tájékoztató jellegű, pontosságáért és bővüléséért a Magyar Kerékpárosklub nem
vállal felelősséget.
• Előfordulhat, hogy a program változásából vagy bővüléséből kifolyólag a csoport
olyan látnivalót is érint, olyan programon is részt vesz vagy olyan szolgáltatást is
igénybe vesz, ami az előzetes tervekben nem szerepelt, így a részletes tájékoztató
sem tartalmazza. Az ilyen esetben felmerülő pótlólagos költség a résztvevőket
terheli, a programon való részvétel azonban természetesen választható.
A túravezetők:
• A Magyar Kerékpárosklub túravezetői – ahogy az elnevezés is mutatja –
elsősorban a kerékpártúrák vezetői, munkájuk során ez az elsődleges feladat
számukra, képzésük és tapasztalatuk elsősorban erre irányul. Ezen kívül felelősek
az egész utazás sikeres és biztonságos levezetéséért.
• A Magyar Kerékpárosklub túravezetői klasszikus értelemben nem idegenvezetők,
így múzeumokban, különféle kulturális és építészeti látnivalóknál nem várható el
tőlük tárlatvezetés. Erre egyébként az esetek döntő többségében csak a helyben
dolgozó idegenvezetőknek van jogosítványa. Ettől függetlenül a túravezetők igen
jelentős tárgyi ismerettel rendelkeznek az adott régióról, valamint a programban
szereplő természeti és más látnivalókról, amit természetesen megosztanak az
utazáson résztvevőkkel.
Tudatosság, együttműködés:
• A Magyar Kerékpárosklub kiemelten fontosnak tartja a természet védelmét, a
túrák szervezése és lebonyolítása során mindent megteszünk ennek érdekében.
A résztvevőktől hasonló hozzáállást és magas fokú környezettudatosságot várunk
el.
• A túrák során tilos a szemetelés, a védett növények leszedése, az állatok zavarása,
bántalmazása és más környezetkárosító tevékenység.
• Az utazás és túrázás mind fizikailag, mind szellemileg megterhelő és fárasztó
tevékenység; ilyen esetben a résztvevők könnyen közelebb kerülhetnek mentális
tűréshatárukhoz. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy bárhol járunk,
vendégek vagyunk, ahol ennek megfelelően kulturáltan kell viselkednünk.
• A résztvevőknek túratársaikkal szemben is kellő toleranciával kell lenniük, mivel
nincs olyan ok, ami bárkit feljogosítana arra, hogy elrontsa, megnehezítse vagy
ellehetetlenítse a csoport bármely tagjának utazását, kikapcsolódását.
• A dohányzóknak tekintettel kell lenni túratársaikra!
További információk a http://kerekparosklub.hu/bringaturak oldalon.
Érdeklődni lehet a tura@kerekparosklub.hu e-mail címen!

