A Bakonyalja Barátai Egyesület a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a
Bakony–Balaton UNESCO Geopark alapító és fenntartó szervezetével együttműködve 60 órás

GEOTÚRA‐VEZETŐ KÉPZÉST INDÍT
A DÉLI‐BAKONY III. TÉRSÉGBEN
(Művészetek Völgye: Kapolcs és az Eger‐víz völgye)

Az előadások helyszíne: Kapolcsi Kű‐ház közösségi szálláshely, 8294 Kapolcs, Kossuth L. u. 45. (természetesen számos
terepbejárásra is sor kerül a képzés keretében!)
Megismerendő térség: Sokan gondolnak rajongással Kapolcsra és az Eger‐víz festői völgyére, amely egyben a Világ‐
örökség elismeréssel azonos rangot jelentő Bakony–Balaton UNESCO Geoparknak is része! A résztvevők számára
felnyílik e gyönyörű táj földtani kincsesládája: a szelíd lankák alatt sok helyen találjuk egykor tomboló vulkánok em‐
lékeit, megtudhatjuk, milyen környezetben élt évmilliókkal ezelőtt a pulai ősorrszarvú, de barangolhatunk egykori
trópusi tengerek kőzetté vált üledékein is. Megérthetjük, miért éppen ott fakadnak a források, ahol ma csörgedezni
látjuk őket, hogyan épülnek fel a látványos édesvízi mészkőgátak, rácsodálkozhatunk az egykori Pannon‐tó ősma‐
radványaira és arra, hogy milyen összefüggés van a jégkorszakok viharos szelei és napjaink termékeny talajai között.
A képzés során megismerhetjük a terület gazdag élővilágát is, de régész és néprajzkutató előadóink ismertetik a te‐
rület gazdag kultúrtörténeti örökségét is, amelynek csupán egy része a vízimalmok sokasága!
Időpontok:

2018. szeptember 21–23. (péntek reggeltől vasárnap késő délutánig)
2018. október 5–7. (péntek reggeltől vasárnap késő délutánig)
2018. október 27–28. (vizsgahétvége szombat reggeltől vasárnap késő délutánig)

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10. (hétfő)
Részvételi díj: 40.000,‐ Ft/fő (a jelentkezéssel befizetendő előleg: 20.000,‐ Ft/fő)
A tanfolyamot sikeresen elvégzők a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által kiállított geotúra‐vezetői ok‐
levelet kapnak, és egy külön együttműködési megállapodás aláírása esetén jogosulttá válnak a „Bakony–Balaton
Geopark geotúra‐vezető, Művészetek Völgye” és a „Bakony–Balaton Geopark Partner” megnevezés és embléma
használatára, amelyet akár turisztikai tevékenységük során is hasznosíthatnak.
Jelentkezni kizárólag a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és az előleg átutalási bizonylata/netbanki igazolás má‐
solatának e‐mailen történő beküldésével lehet. A jelentkezési lap és az oktatási tematika elérhető itt:

www.geopark.hu/aktualis/geotura‐vezeto‐kepzes | www.babegyesulet.hu
A képzés az Agrárminisztérium
Zöld Forrás Programja támogatásával valósul meg.

