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Miért?

folyóink világszerte szennyezésnek vannak kitéve. az óceáni műanyag 90%-a
folyókon keresztül érkezik. ezért ELhatároztuk, hogy a pet kupa évtizedes
tapasztalataira építve, fiatalokkal fogunk össze vizeink védelmében. új
rendezvényeket indítunk el, ezek egyike az első ízben megrendezendő “IPK”,
vagyis az Ifjúsági pet kupa.



Mi az a PET Kupa?

A Tiszai PET Kupa és a mögötte álló társadalmi szervezet, a Természetfilm.hu
Egyesület több mint 10 éve szervez közösségi folyótisztító akciókat. A PET
Kupa önkéntesei, közismertebb nevükön a "petkalózok" több mint 300 tonna
szennyező anyagot távolítottak el a folyókból és azok árteréből. Ennek az
óriási mennyiségnek mintegy 60%-a a szelektálásnak köszönhetően
visszakerült az anyagkörforgásba. Mindezt szabadidejükben, lelkesen,
mosolyogva.
Nehéz elképzelni? Beszéljenek a filmkockák:

https://www.youtube.com/watch?v=X8SR1RhF1oY

Idén az Aktív Magyarország támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy a
fiatalabb generációt is bevonjuk e nemes küzdelembe. A támogatásnak
köszönhetően az IPK résztvevőinek szállását, étkezését és az eszközök
bérlését biztosítjuk, így az iskolák számára a teljes program

DÍJMENTES.

Hogyan?
Az IPK-ra 15-20 év közötti diákokból (6 fő) és kísérő pedagógusokból (2 fő) álló
csapatok jelentkezését várjuk. Ahhoz, hogy a csapat vízre szálljon, először a
szárazon kell bizonyítania! Egy 3 fordulós online vetélkedőt követően a
diákok közelebb kerülnek a Tiszához. A lexikális tudáson kívül a legénység
kreativitására és motivációjára is kíváncsiak a szervezők.

A legjobban teljesítő 12 csapat kap lehetőséget arra, hogy
díjmentesen részt  vegyen a versenyen.

Az IPK egy igazán különleges tisza-tavi vízitúra, ahol a természet
szépségeinek megismerése, a közösségi élmények és játékok egy folyótisztító
akcióban érnek össze.

A pedagógus nevezi a csapatot a Tiszta Tisza Applikációban (TTapp -
letölthető az AppStore-ból vagy a Google Play-ről is). Ezt követően a csapat
e-mail-ben meghívást kap az online vetélkedőre.

Nevezési határidő: 2023. március 22.

SZERVEZŐK

Mindenre elszánt Folyómentők és Kalóz kapitányok, valamint egy Tengeri
Medve, aki végighajózta a Tiszát széltében és hosszában.

A versenyen vízimentők oktatják a zöldfülű petkalózoknak a biztonságos vízi
közlekedés szabályait és vigyáznak rájuk a rendezvény ideje alatt.

https://www.youtube.com/watch?v=X8SR1RhF1oY
http://ttapp.hu


Hasznos infók

❖ Helyszín: Tiszafüred - Dinnyéshát - Kisköre

❖ Időpont: 2023. 07. 01-06.

❖ Érkezés, távozás: Egyénileg Tiszafüredre. Preferáljuk a vonatot, mint
közlekedési eszközt a zöldülés jegyében. Ráadásul a vonatjegyet mi álljuk!
Első este összeadjuk mennyi szén-dioxidot sikerült megspórolni, és
örülünk neki.

❖ Közlekedés, felszerelés: A helyszínek között két keréken, gyalog, kenuval,
indiánszökelléssel közlekedünk.
Örömmel fogadjuk, mi több díjazzuk is, ha hozza valaki a saját bringáját.
Ha nem, akkor sincs gond! Biztosítjuk a kerékpárt, csakúgy, mint a
versenyhez szükséges sporteszközöket; kajakot, kenut, evezőt,
mentőmellényt, kesztyűt, zsákot.

❖ Szállás: Sátrakban, tábori körülmények között leszünk elszállásolva
Dinnyésháton egy minden igényt kielégítő kempingben. A táborozáshoz
szükséges felszerelésről (sátor, derékalj, hálózsák, kispárna, alvós mackó
stb.) a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.

❖ Étkezés: Helyi, főként szezonális ételek, sok gyümölcs és tisza-tavi
különlegességek. A hulladékcsökkentés érdekében minden résztvevőnek
hoznia kell a saját tábori étkészletét, poharát, bögréjét.

KAPCSOLAT
VÉSZITY KATALIN

verseny@petkupa.hu
+36707799183



PRogramterv
(A teljesség igénye nélkül)

Napi háromszori étkezést biztosítunk, kivéve az érkezés napján, amikor ebéddel nyitunk, és a távozás
napján, amikor reggelivel zárunk. Minden reggel eligazítással és petákolással (petákot gyűjtenek a
csapatok a verseny ideje alatt) kezdjük a napot, esténként kvízzel és egyéb petákszerző aktivitással
zárjuk. A versenyt és a Kupát a legtöbb petákkal rendelkező csapat nyeri.

Július 1.

❖ Érkezés Tiszafüredre
❖ Poroszló Tisza-tavi

Ökocentrum látogatás
❖ Ebéd + rövid

információátadás a napi
menetrenddel

❖ Bringás szedés Sarudig
❖ Sátorépítés Dinnyésháton
❖ Ünnepélyes megnyitó
❖ Csapatok bemutatkozása
❖ Közösségi játékok
❖ Filmvetítés

Július 2.

❖ “Vizenjárás” alapismeretek
❖ Vizes ügyességi feladatok
❖ Szemétszedés a szemközti

földnyelven
❖ Szelektáló nagykövet

választás - delegálás a
hulladékválogató asztalhoz

❖ Tábortűz
❖ Közösségi játékok

Július 3.

❖ Bringás szedés Kisköréig
❖ Hallépcső - Ökotúra + Plastic

Pirates mikroműanyag szűrés
❖ Kiskörei Vízerőmű látogatás
❖ Folyómentő Központ és Flex

bemutató
❖ Filmvetítés

Július 4.

❖ Kenus szedés Kisköréig
❖ Strandolás - pihenés
❖ Kenus szedés az

Abádszalóki-öbölben és
-földnyelven

❖ Hulladékválogatás
❖ PETaSztár

Július 5.

❖ Bringatúra Kiskörére
❖ Vízre szállás - zsilipelés
❖ Kenus szedés - Tiszabura
❖ Petathlon
❖ Eredményhirdetés
❖ Záróbuli

Július 6.

❖ Fakultatív programok -
Aranyosi Kikötő, Tiszaderzsi
Bibliagyűjtemény,
Kengurupark stb.

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!


