
I. Kis Balaton Kör kerékpáros túra 
 

Túra célja: Kerékpározás, a kerékpáros túrázás népszerűsítése, a kerékpáros aktivitás növelése. 
Időpont: 2016. augusztus 27. 
Rajt és cél helyszín: Zalacsány, Batthyány Kúria & Golf Resort****, Zalacsány, Csányi u 10. 
Regisztráció: 08.00 - 10.00 óráig 
Túra indítása: folyamatos 9.00 - 10.30 óráig 
Parkolás: Zalacsány területén a kijelölt parkolókban 
Túra hossza: 72 km, teljes szintemelkedés 410 m 

 
A túra részvételi díja: 3.000.- Ft; gyermekeknek 14 éves korig 1.500.- Ft, amit a helyszínen a 
regisztráció alkalmával kell készpénzben kifizetni. 
 
A túrát megelőzően lehetőség lesz a kerékpárok kisebb szervizelésére a DECATHLON szerviz 
sátrában. 

 
Túra nyomvonala: Zalacsány – Zalakaros – Kányvári sziget – Kis Balaton kerékpárút – Zalavár – 
Zalaapáti - Zalacsány 

 
A túra nyomvonalán két frissítő pont és egy pihenő pont lesz kialakítva.  
DECATHLON frissítő pontok: Zalaszabar; Kányavári sziget 
Pihenő pont: Zalakaros 
A túrát teljesítők emlékérmet kapnak, valamint megvendégeljük Őket a kúria kertjében.  
A célba érkezéskor mindenkiről fotót készítünk. 

 

 
Napközbeni egyéb programok a Kúria kertjében: 
 

 DECATHLON  kerékpár tesztelés, szerviz, trambulin és egyéb játékok 
 Golf kocsi teszt vezetés, golf pálya bemutatása, golf oktatás, mini golf 
 Étkezés a túrát teljesítők számára 13.00 órától folyamatosan 
 Egészségügyi szűrés 

 
Figyelem, kérjük alaposan elolvasni! 
 

 Az időpontok a helyszíni, és időjárás béli tényezőktől függően változhatnak! 
 A túrán a résztvevők a közúti közlekedésre alkalmas és biztonságos kerékpárral vehetnek 

részt.  
 A túrán a részvevők saját felelősségükre vesznek részt. A túra során betartják a közúti 

közlekedés szabályait. A túra során történt balesetért, személyi és anyagi károkért a 
szervező felelősséget nem vállal.  

 Külön kérünk mindenkit, hogy a parkolást a kijelölt helyen oldják meg. A parkolást a kijelölt 
helyeken helyi polgárőrök segítik.   

 Kiskorúak csak szülői felügyelettel vagy írásos szülői beleegyezéssel felnőtt kísérővel 
vehetnek részt. 

 A helyszíni regisztráció után túrázók karszalagot kapnak. Ezzel a karszalaggal jogosultak a 
túrán rész venni és igénybe venni a túra egyéb szolgáltatásait. 

 Lehetőség lesz a kísérőknek is karszalagot igényelni, amivel a kúria területén lévő 
programokon részt vehetnek a túra ideje alatt.  

 A túra során készített fotók későbbiekben felhasználhatók marketing célból a szervezők által.  
 

infó: 00 36 30 557 6195 
 

https://www.facebook.com/events/256984274685509/ 
 

Elő regisztráció: https://goo.gl/forms/zsCan8uN1x4TzhYk1 

https://www.facebook.com/events/256984274685509/
https://goo.gl/forms/zsCan8uN1x4TzhYk1

