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CSAPATÉPÍTÉS + KÖRNYEZETVÉDELEM

Hajózz PET palackokon!

CÉGEKNEK, CSAPATOKNAK
A PET Kupa egy egész világon egyedülálló 
k ö r n y e z e t v é d e l m i a k c i ó , h a j ó é p í tő- é s 
hajósverseny, amit 2015-ben 3. alkalommal kerül 
megrendezésre a Felső-Tiszán.

A szervezők olyan cégek, csapatok jelentkezését 
várják, akik vállalják, hogy kiveszik részüket a 
T isza megt isz t í tásábó l , ha j landóak PET 
palackokból újat, innovatívat, kreatívat alkotni, és 
elég merészek ahhoz, hogy összemérjék 
tudásukat más PET hajók legénységével.

A PET Kupa két napos, szemétszedéssel tarkított 
hajóépítéssel veszi kezdetét, amely után 
következik az egy hetes, hosszútávú folyami 
hajósverseny, melynek során a PET Hajósok 
közel 100 folyamkilométert tesznek meg a 
Tiszán. Céljuk, hogy elnyerjék a PET Kupát, ami 
mi másból is készülhetett volna, mint a Tiszából 
kihalászott pillepalackokból.

TISZAI PET KUPA
a Természetfilm.hu Egyesület kezdeményezése. Minden jog fenntartva. Kapcsolat: 
Ostrom utca 6. Budapest, www.petkupa.hu, www.facebook.com/petkupa, 
petkupa@gmail.com, www.termeszetfilm.hu/petkupa

Egyedi alkalom, hogy te is tégy valamit 
a Tisza megtisztításáért. Jelentkezz 
most a Tiszai PET Kupára.

Tetszik a kezdeményezés? Adj neki egy Like-ot a Facebook-on!
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A PET Kalózok az elmúlt két évben 12 PET 
hajót építettek, és több mint 25.000 PET 
palackot halásztak ki a súlyosan szennyezett 
Tiszából.

Csatlakoznál a PET Flottához? 
Megteheted: ITT

SIKERTÖRTÉNET
Jópár éve már, hogy egy magányos 
hajós, nevezzük itt és most csak 
PICIBÁ-nak, PET palackokból épült 
hajóján lecsorgott a Tiszán. 

Az ö t le t meg ih le te t t egy f i lmes 
csapatot, ami filmsorozatot készített 
abból,  ahogy 4 PET hajó megismétli a 
bravúrt, és közben még szemetet is 
szed. Az I.  Tiszai PET Kupa olyan 
kedvező fogadtatásra talált, hogy 
2014-ben már kétszer annyi hajó állt 
rajthoz. 

A szervezők a versenyt 2015-ben 
nyilvánossá tették és 15 hajóig  fogják 
növelni a PET Flottát. A céljuk, hogy 
minden eddiginél több szemetet 
vadásszanak le, és felhívják a figyelmet 
a Tisza szennyezésére.

Mi az a PET Kupa? Kérdezd a Wikipédiát! 

Érdekel a filmsorozat? Nézz bele!
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MIKOR? 

A 3. PET Kupa 2015. július 17 és 25 között 
kerül megrendezésre. Az első két nap 
szemétszedés és hajóépítés, amelyet követ 
a 6 napos folyami szakasz.

HOL?

A hajóépítés és a rajt helyszíne a Felső-
Tisza, Vásárosnamény környéke, Tisza-part. 
A cél innen kb. 100 folyamkilométerrel 
“lefelé” lesz, Cigándon, ahol minden évben 
ünnepséggel készülnek a PET hajók 
befutására.

MIT KELL HOZNI?

A csapatoknak nomád vízitúrára kel l 
készülni,  mivel nem mindig kempingben 
szállunk meg, lesznek szabad ég alatti 
táborozások. A PET hajókon el kell, hogy 

férjen a sátor, a hálózsák, a táborozási 
felszerelés, és természetesen a legénység. 

MILYEN A PET HAJÓ?

Bármilyen lehet, ami csak eszedbe jut. A 
lényeg, hogy fenntartóerejét részben vagy 
egészben a Tiszából vagy a környékbeli 
falvakból összegyűjtött palackok adják, és 
hogy megújuló energiával legyen meghajtva. 
A csapat tagjai cserélődhetnek, a lényeg, 
hogy eljuttassátok a célig a hajótokat.

MILYEN PRÓBATÉTELEK LESZNEK?

Számít a gyorsaság, a manőverezhetőség, a 
kreativitás. Fontos az is, hogy minél 
kevesebb legyen az újonnan vásárolt 
alkatrész, lehetőleg az egész hajó használt 
dolgokból,  mások által nem hasznosnak ítélt 
tárgyakból épüljön fel. A legfontosabb 
szempont a győzelem szempontjából az, ki 
mennyi szemetet szed az út során.

SZEMÉTSZEDÉS? NEM VESZÉLYES?

Fontos, hogy part közelében, kesztyűben és 
ne egyedül támadd meg a Tisza árterében 
felgyűlt szemétkupacokat. Tartsd be a 
szervezők utasításait is. Ha vigyázol, a 
szemétszedés egész kellemes elfoglaltság 
lesz, és a nehézségeket feledteti a jó érzés, 
hogy tettél valamit a Tiszáért.

HOGY LEHET CSATLAKOZNI?

A PET Kupa várja egyéni nevezők,  csapatok, 
családok és cégek jelentkezését.  A 
nevezési díj eltérő attól függően,  hogy a PET 
hajósok a hajózási engedélyen, a vízimentő 

biztosításon és a sátorhelyen kívül igényt 
tartanak-e étkeztetésre, vagy arra, hogy 
csapatukat/cégüket a PET Kupa támogatói 
között tüntessék fel.  Vedd fel a kapcsolatot 
a 3. PET Kupa szervezőivel:  

ELÉRHETŐSÉGEINK

petkupa@gmail.com

www.petkupa.hu

www.facebook.com/petkupa
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