Vízitúra részvételi szabályok
1. A vízitúrán való részvétel előzetes bejelentéshez kötött. Foglalni a program indulását megelőző
nap 16,00 óráig lehet a kisbalatonlatogatokozpont@bfnp.hu címen.
2. A túra résztvevői a túra előtt kötelesek meghallgatni a túravezető tájékoztatását a
természetvédelmi, vízügyi, baleset-megelőzési és biztonsági szabályokról. Ellenkező esetben a
túráról a személyt ki kell zárni.
3. A kenuzás lehetőségét mindenki saját felelősségre veheti igénybe. Ittas vagy bódult állapotú
személy a szolgáltatást nem veheti igénybe, illetőleg a kenuzástól eltiltható. A kenuba szeszes italt
vinni, vagy bármely olyan eszközt, amely balesetet, sérülést okozhat, tilos.
4. A résztvevők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl. telefon, fényképezőgép) csak
saját felelősségükre hozhatnak a túrára. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy
megsemmisüléséből eredő károkért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
5. A kenuk maximális terhelhetősége 3 fő felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 gyermek (max. 295 kg.).
6. A vízitúrán 3 év alatti gyermekek nem vehetnek részt. 3-16 éves korú gyermek/fiatalkorú a
vízitúrán kizárólag felnőtt felügyelete és felelősségvállalása mellett vehet részt.
Az Igazgatóság a fogyatékkal élőket (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmi fogyatékos és a
mozgásszervi fogyatékos személy) nem kívánja a vízitúrán való részvételből kizárni, de részvételük
alapos körültekintést igényel. Ezen személyek a vízitúrán kizárólag felnőtt kísérete / felügyelete és
felelősségvállalása mellett vehetnek részt.
7. Iskolai csoportok esetén, a programon a tanulók kizárólag szülői beleegyezéssel vehetnek részt,
melyről a csoport vezetőjének írásos dokumentációval kell rendelkeznie, amit a túra megkezdése
előtt a túravezetőnek köteles átadni.
8. A kenuban tartózkodó személyek a túra során végig kötelesek mentőmellényt viselni.
9. Tilos a szárazföldön lévő kenukban ülni, állni.
A kenuban felállni, ugrálni, a kenuból kihajolni, kilépni, a kenukból kiszállva fürdeni szigorúan tilos
és veszélyes.
A kenuval a csoporttól leszakadni, a csoport haladási irányától eltérni, a csoporttól függetlenül
megállni/kikötni szigorúan tilos és veszélyes.
10. A túra útvonala természetvédelmi területen halad, ezért bárminemű élő és/vagy élettelen
természeti érték gyűjtése, a természeti környezet bárminemű rongálása, károsítása, valamint a
szemetelés szigorúan tilos. Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára és arra, hogy a természeti
értékekben ne keletkezzen kár. A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és úgy tárolni, hogy az a
környezetet ne szennyezze.
Az állatvilág nyugalma érdekében tilos a hangoskodás.
11. A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával. A kenuzás során
törekedni kell az egyenletes haladásra a feltorlódás, és a balesetveszélyes helyzetek elkerülése
érdekében.
12. A kikötés folyamatát a kormányos vezényli, amelynek során a „legénység” mindig egyesével
hagyja el a kenut, úgy hogy a hajótest a lehető legtovább vízen legyen.
13. A vízitúra résztvevői kötelesek a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a vízi
közlekedés szabályait betartani. A túra során felmerült bármely probléma esetén a résztvevőnek a
túravezetőhöz kell fordulnia.
14. Borulás, baleset, sérülés esetén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az eseményt
minden esetben jegyzőkönyvezi; kérjük, hogy a jegyzőkönyv felvételében saját érdekükben
működjenek együtt munkatársainkkal.
15. Amennyiben a résztvevőnek felróható okból a túra alatt a résztvevő személy vagy az általa
használt eszköz mentése válik szükségessé, annak költségét a résztvevő viseli.
A természetvédelmi területen való tartózkodással, valamint az eszközökkel kapcsolatban felmerült
valamennyi károkozásért a résztvevőket személyes, ennek megállapíthatósága hiányában
egyetemleges anyagi felelősség terheli.
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16. A túrákon fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyeket a programok népszerűsítésére a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és partnerei kiadványaikban és honlapjaikon
felhasználhatnak. Amennyiben a túrán résztvevőnek kifogása van az ellen, hogy róla felvételek
készüljenek, azt kérjük, írásban, a túra megkezdése előtt jelezzék a túravezetőnek. Előzetes írásbeli
jelzés hiányában a résztvevők fénykép- és videofelvételek készítéséhez történő hozzájárulását
megadottnak tekintjük.
17. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint túraszervező és a túravezető nem vállal
felelősséget a vis maiorból eredő károkért, nehézségekért.
18. Kormányosként részt vevő vendégeink az érvényben lévő jogi szabályozás alapján az általuk
vezetett kenuért felelősséggel tartoznak. A Hajózási Szabályzat (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet)
szabályozza, hogy ki lehet a kenu vezetője (kormányosa):
II. Rész 1.02 cikk - A vízijármű vezetője és az úszómű felügyeletéért felelős személy
1. Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközt, ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - a 2. és 3. bekezdésben foglalt kivétellel - az vezethet, aki
a) a 14. életévét - gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét - betöltötte,
b) úszni tud,
c) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri az e Szabályzat rendelkezéseit, valamint az igénybe vett vízterület
sajátosságait.
2. Ha több személy tartózkodik a csónakban vagy nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi
sporteszközön, indulás előtt 16. életévét - gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét - betöltött,
valamint az 1. bekezdés b)-d) pontjában foglaltaknak megfelelő vezetőt kell kijelölni.
Szintén a hajózási Szabályzat rendelkezik arról is, hogy a vízijármű vezetője nem fogyaszthat
alkoholt.
A túravezető nem ellenőrzi a kormányos jogosultságát, azonban megtagadhatja olyan jelentkezők
részvételét a túrán, akikről a helyszínen kiderül, hogy nyilvánvalóan nem felelnek meg a biztonságos
vízi közlekedés feltételeinek.
Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy a saját és a többi látogató érdekében a csónakázásra vonatkozó
szabályokat tartsák be!
Biztonságos, élményekben gazdag utat kívánunk!
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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