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Szervezz velünk bringatúrákat! 

  

A MAKETUSZ partnereket keres a Tekerj a zöldbe! túrasorozat megvalósításához. 

 

A sorozat célja a kerékpározás országos népszerűsítése, a kerékpározást, mint rekreációs tevékenységet 

folytatók létszámának növelése.  A tervünk az, hogy 2020. április és október között 19 megyében (+ 

főváros) 120 túrát szervezünk, minél többen tekerjenek a természetbe. 

Keressük azokat a szervezőket, akik ebben a projektben partnereink lesznek! 

 

A jelentkezés beadási határideje: 2020. február 21. 20:00. Jelentkezni az alábbi adatlap kitöltésével 

lehet: 

 

Az adatlapot az info@tekerjazoldbe.hu email címre kell beküldeni. A jelentkezésekre legkésőbb 2020. 

február 24-ig megtörténik a visszajelzés. A közzététel 2020. február 28-án várható. 

 

A jelentkezés feltételeként Szervező vállalja: 

- 2020. április és október között 3-6 alkalommal túrát szervez, 

- a túrák mindegyike különböző útvonalon halad, 

- a túraútvonalat 25-40 km hosszúságúra tervezi, 

- marketingtevékenységével minimum 30 résztvevőt toboroz, 

- saját platformon megjeleníti a túrája részleteit (szervezet weboldala, Facebook esemény, stb.), 

- saját nevezési felületet hoz létre az előnevezők részére, 

- a túra indulásánál és célba érkezéskor csoportképet készít, 

- a túraútvonalát úgy alakítja ki, hogy azon az amatőr kerékpárosok is részt tudjanak venni, akár 

gyermekszállító utánfutóval, 

- a túra útvonala a hatályos jogszabályoknak megfelelő úton haladjon és a közlekedésbiztonságot is 

vegye figyelembe, 

- a túra során egy környékbeli nevezetességet is érintenek, 

- kommunikációjában hangsúlyozza a szervezőt (MAKETUSZ) és a sorozat elnevezését (Tekerj a 

zöldbe!) 

- min. egy hónappal a túra előtt közzéteszi és elküldi MAKETUSZ részére is a megadott szempontok 

szerinti túrakiírást, 

- a túra után 24 órán belül eljuttatja a túrán készült fotókat és beszámolóját a MAKETUSZ részére és 

saját felületein is megjeleníti azokat, 

- túra útvonalát elektronikus eszközzel rögzíti, az elektronikus fájlt eljuttatja MAKETUSZ részére. 
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MAKETUSZ vállalja: 

- megjelenési felületet biztosít a tekerjazoldbe.hu oldalon (statikus weboldal), 

- népszerűsíti a túrasorozatot (saját és idegen online csatornákon keresztül), 

- részletes és egységes túrakiírást készít a rendezők részére, 

- az egységes arculathoz grafikai elemeket biztosít (FB, plakát, honlap, stb...) 

- utófinanszírozással támogatja a szervezést túránként 65.000 forinttal (számla ellenében, utalással, 8 

napos határidővel), 

- amennyiben szervező adott túrára 50 főnél több résztvevőt toboroz, további 10.000 forint 

támogatásban részesül, 

- minden résztvevőnek ajándékot biztosít. 

 

Túraszervezés feltételei: 

- szolgáltatás nyújtására vonatkozó számla kiállításához szükséges vállalkozási forma 

(számlaképesség), 

- MAKETUSZ tagság. 

 

Egyéb kitételek: 

- a túra esetleges elmaradásáról, halasztásáról szervező azonnal, de legkésőbb a túra előtt 5 nappal 

értesíti MAKETUSZ-t és kommunikálja saját felületein, 

- MAKETUSZ képviselője személyesen is megjelenhet a túrán, 

 

A túraszervezéssel kapcsolatos felmerülő kérdésekre Tóth András, projektvezető válaszol az 

info@tekerjazoldbe.hu címen. 
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