
TÁJÉKOZTATÓ a november 09-i TÚRÁRÓL 

Novemberi túránkon kis „sziklamászás”-sal egybekötve, a budaörsi sziklák - (Makkosmária) - Normafa 
közötti szakaszt járjuk majd be. Az útvonal megközelítésére és visszajövet ismét tömegközlekedési 
eszközöket veszünk igénybe. Ezért havi BKK bérletre vagy csoportos tanulójegyre, továbbá 1 db 
környéki jegyre is szükség lesz. (Diákigazolvány is kell). Szülői részvétel esetén, kérem 
gondoskodjanak utazásuk feltételeiről; szükség lesz 1 db környéki jegy vásárlására is! (Budaörs) 

Gyülekező: reggel 7.40-kor a Szent Imre téri HÉV-nél 

Indulás: 7.50-es! HÉV-vel, a Szent Imre téri megállóból (előfordulhat HÉV-pótló autóbusz) 

Érkezés: kb. 16.00-kor a Szent Imre térre  

Költség: 1000 ft -csoportos tanulói + környéki jegy. Havi BKK bérlet + 200 ft környéki jegy 

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő, réteges öltözet, túracipő, esőkabát(!), enni-innivaló, 
telefon (fényképezni). Jelentkezni november 6-ig (szerda) Lovász Lóránd tanító bácsinál lehet. 

  Itt vágd le! 

JELENTKEZÉSI LAP  

Gyerek neve:___________________________________________ Oszt.:____________________ 

Szül. neve:_______________________________________ Tel.: ______________________________ 

A jelentkezéskor             1000 ft-ot befizettem.                            havi bérlet + 200 ft-ot befizettem.       
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közötti szakaszt járjuk majd be. Az útvonal megközelítésére és visszajövet ismét tömegközlekedési 
eszközöket veszünk igénybe. Ezért havi BKK bérletre vagy csoportos tanulójegyre, továbbá 1 db 
környéki jegyre is szükség lesz. (Diákigazolvány is kell). Szülői részvétel esetén, kérem 
gondoskodjanak utazásuk feltételeiről; szükség lesz 1 db környéki jegy vásárlására is! (Budaörs) 

Gyülekező: reggel 7.40-kor a Szent Imre téri HÉV-nél 

Indulás: 7.50-es! HÉV-vel, a Szent Imre téri megállóból (előfordulhat HÉV-pótló busz) 

Érkezés: kb. 16.00kor a Szent Imre térre  

Költség: 1000 ft -csoportos tanulói + környéki jegy. Havi BKK bérlet + 200 ft környéki jegy 

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő, réteges öltözet, túracipő, esőkabát(!), enni-innivaló, 
telefon (fényképezni). Jelentkezni október 7-ig (hétfő) az osztályfőnököknél, illetve Lovász Lóránd 
tanító bácsinál lehet. 

  Itt vágd le! 

JELENTKEZÉSI LAP  

Gyerek neve:___________________________________________ Oszt.:____________________ 

Szül. neve:_______________________________________ Tel.: ______________________________ 

A jelentkezéskor            1000 ft-ot befizettem.                          havi bérlet + 200 ft-ot befizettem.             


