
Kenutúra a Szigetközben 

2022. június 26. (vasárnap) 

 

Szereted a kihívásokat? Szeretnél egy jó 

csapattal megismerkedni hazánk egyik 

legvadregényesebb tájával, a Szigetközzel? 

Kipróbálnád milyen egy túrakenuval hasítani a folyón? Ha igen, 

akkor köztünk a helyed! Várunk iskolánk által szervezett kenutúrára!  

Túra időpontja: 2022. június 26. (vasárnap) 

Túra helyszíne: Dunasziget, Szigetközi holtágrendszer 

Találkozás: 2022. június 26-án (vasárnap) 6.45-kor a Litéri Református Általános Iskola 

kapujánál. 

Utazás: Különjárati autóbusszal (20 személyes) + igény esetén személyautókkal.  

Program: utazás Dunaszigetre, ahol vízi jártassági oktatás következik. Ezt követően szállunk 

vízre, és 4-5 óra kenuzás következik természetesen pihenőkkel. Minden résztvevő megfelelő 

felszerelést, és oktatást kap (mentőmellény kötelező 18 év alatt!). Úszni tudás nem feltétele a 

részvételnek! A kenuzás után visszaindulás Litérre. Tervezett visszaérkezés: 18 óra körül az 

iskolához. 

Kötelező és ajánlott felszerelések: szúnyogriasztó spray, napszemüveg, sapka, fehér póló, 

rövidnadrág, naptej, olyan ruházat, amely vizes lehet, váltóruha (ha beleesnétek a vízbe…), 

szandál vagy tornacipő, amely nem baj, ha átázik, egész napra elegendő enni- és innivaló. Kis 

hátizsákban sok folyadék (víz!), illetve szendvicsek, gyümölcs, szőlőcukor.  

 Chipset, energiaitalt, és a szénsavas üdítőket nyugodtan hagyjátok a boltban illetve 

otthon! 

 FIGYELEM! Elektromos vagyontárgyakért semmilyen felelősséget nem vállalunk, így 

ne hozzatok se mobiltelefont, se semmilyen kütyüt! Mert nem kell, azért!  

Részvételi díj: 6000 Forint/fő, amely tartalmazza az oda-vissza utazás költségét, a kenubérlést, 

a túravezetést, a felszerelés bérlését a vízi jártassági oktatás költségét. Egyszóval mindent 

tartalmaz, kivéve az étkezést. A túrán való részvétel feltétele az előleg befizetése június 20-ig 

(hétfő). Az előleg összege 3000 Forint. Kérem, hogy a mellékelt jelentkezési lapot is töltsék ki, 

és a pénzt azzal együtt küldjék be! 

További információ: Gyenes Viktor tanár úrtól kérhető. 

A túra napján a csoport elérhető: a 0630/5658766-os telefonszámon 

 



Kalandra fel! Várjuk jelentkezésed! 

 

Gyenes Viktor és Spengler András szervező tanárok 

 

Litér, 2022. június 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(itt levágandó!) 

Jelentkezési lap 

 

Diák neve, osztálya: 

Szülő neve, mobiltelefonos elérhetősége: 

Befizetett előleg összege: 

Alulírott ……………………………………………………………… (szülő neve nyomtatott nagy betűvel) 

kijelentem, hogy fent nevezett gyermekem részt vehet az iskola által 2022. június 

26-án szervezett Szigetközi kenutúrán. A részvételi feltételeket elolvastam, 

azokat megértettem, és elfogadom, a részvételi díjat befizetem. Tudomásul 

veszem, hogy az előleg befizetése után lemondás esetén nem kapom vissza a teljes 

összeget (szervezési okok miatt). 

 

Szülő aláírása:……………………………………………………… 

 

Kelt Litér, 2022.   



 

 


