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Tisztelt Igazgató Hölgy/Úr/!

A Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vízi  Flotta Közhasznú Egyesület  2017-ben elnyert  pályázathoz
kéri a Dunakanyarban lévő iskolákat, hogy a pályázat megvalósításában vegyenek részt.

Mit jelent a pályázat az Önök számára?
1. regisztrálást ami feljogosítja az Ön iskoláját, hogy ebben az évben márciustól-június közepéig,
Esztergom és Budakalász között egy vagy két napos vízitúrán vegyenek részt.
2. Az egyesület ingyen biztosítja a felszerelést és a szállítást.
A szállást és az étkezést a résztvevőknek kell állnia (amennyiben ez szükséges)
3. A Tantestületből egy főnek kell részt venni-e egy hétvégén Leányfalun, ahol is egy kezdő vízi
túravezetői tanfolyamon vennének részt.(kérjük töltse ki az adatlapot). A tanfolyam az útiköltség
kivételével térítésmentes. A tanfolyamon résztvevők számára étkezést biztosítunk.
A tanfolyamot  tartó  tanárok és oktatók  kiválóak akik ezt  a  vízimesterséget  évtizedek óta  űzik-
tanítják:
Horváth Csaba olimpiai és többszörös világbajnok kenus , Balázs Lajos pedagógus, évtizedek óta
iskolai vízitúrák szervezője,  Pereházy Gergely történelem tanár, vízitúra-vezető,  Kis András tanár
úr, vizitúrvezető, szervező, fejlesztő,  Klemencz Henrik vízitúra-fejlesztő, s jómagam Pereházy Pál
akit csak mindenki Pepének hív.

A tanfolyam időpontja március 2018.március 24. Szombat 10 óra.



Mi a teendő?

Ki kell tölteni a jelentkezési lapot. (mellékelve) Ez azt jelenti, hogy az a pedagógus kolléga vállalja
az egy napos továbbképzést és vállalja, hogy a tavaszi idényben a vízitúrát levezeti vagy lekíséri.
(Ha  valaki  nem  tudja  a  túrát  levezetni,  természetesen  adunk  segítséget.)  Magán  az  oktatáson
mindenkinek a saját túráját végig elemezzük, végigvesszük pontról-pontra.

Tíz  iskola  száz  diákja  nyerte  el  ezt  az  ingyen  lehetőséget,  ezért  kérném  a  jelentkezéseket
mihamarabb visszaküldeni szíveskedjenek. Az első tíz iskola automatikusan nyer, a tíz felett lévő
iskolák ingyen túráját is megoldjuk.

Kérünk mindenkit, hogy személyes találkozónk alkalmával időpontot tudjunk egyeztetni, lehetőleg
januári hónapban küldjék vissza az adatlapot.

2018. 01. 03. Leányfalu
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 elnök                                                           örökös elnök


