
 

 

 

 

 

 

VI. PET Kupa 

2018. augusztus 4-12. 
Szatmárcseke - Vásárosnamény - Tiszamogyorós 

 
 
 
 
 

Augusztus 4. (szombat)  Szatmárcseke  érkezés, építés 

7.30 reggeli 

Regisztráció (egész nap) és építés 

13.00 ebéd 

19.00 vacsora 

20.00 filmvetítés (Üzenet a palackban) angol felirattal,  

Tábortőz, danolászás 

 
 
 

Augusztus 5. (vasárnap)  Szatmárcseke  érkezés, építés 

7.30 reggeli  

Regisztráció (egész nap) és építés 

12.00 ebéd 

13.00 vízi eszközök kiosztása, PETák osztás 

13.00-18.00 kirándulás  

(Kölcsey múzeum, Kopjafás temetı, Kölcsey Ferenc sírja) 

WATERSCOPE vízminta 

18.00 megnyitómegnyitómegnyitómegnyitó, ismerkedés (csapatok bemutatkozása) 

19.00 vacsora 

 



 

 

 

 

 

 

Augusztus 6. (hétfı)  Szatmárcseke-Tivadar (15 km)  
7.30 reggeli, táborbontás 

9.00 hajó hitelesítés, átvétel (vízrendészet, vízi rendırség) 

11.00 indulás 

18.00 érkezés a Diós kempingbe 

Szedett hulladék leadása, elszámolás, szelektálás, tömörítés 

Hajók javítása (ha szükséges) 

19.00 vacsora 

20.00 filmvetítés (Üzenet a palackban) 

 

 

 

Augusztus 7. (kedd)  Tivadar-Jánd (17 km)  

7.30 reggeli, táborbontás 

9.00 PETákolás, eligazítás 

10.00 gyorsasági verseny a hajókkal 

11.00 indulás 

17.00 Jándi-sziget, palackgyőjtés 

18.00 körül: érkezés Jándra 

Szedett hulladék leadása, elszámolás, szelektálás, tömörítés 

20.00 vacsora 

Tábortőz, vetélkedı a csapatok között 

 

 



 

 

 

 

 

Augusztus 8. (szerda) Jánd - Vásárosnamény (3 km)  

7.30 reggeli, táborbontás 

9.00 PETákolás, eligazítás 

10.00 ügyességi verseny a hajókkal (vízállástól függıen) 

12.00 indulás 

14.00-ig érkezés Vásárosnaménybe 

Szedett hulladék leadása, elszámolás, szelektálás, tömörítés 

15.30-tól (strand)focimeccs a helyi ifi csapattal 

19.00 vacsora 

"Hulladékmentes itató": Csapon házi gyümölcsszörp, és "petkupa" lager! 
(Hajdúsági serház) 

 
 
 

Augusztus 9. (csütörtök)  Vásárosnamény  pihenınap 

7.30 reggeli 

Fakultatív programok: Beregi múzeum, termál fürdı, íjászverseny 
Alternatív akció: vissza a Jándi-szigetre 

Kirándulás: Tákos, Csaroda kisbusszal  

13.00 ebéd 

14.00 TISZA kvíz 

Kovács Gábor zenei bemutatója 

19.00 vacsora 

20.00:  filmvetítés (Üzenet a palackban) a Garabonciás kempingben 

PET-a-sztár a parti homokban 
 
 



 

 

 

 

 

 

Augusztus 10. (péntek)     Vásárosnamény – Tiszaadony (16 km)  

7.30 reggeli, táborbontás 

9.00 PETákolás, eligazítás 

10.00 indulás 

18.00 érkezés Tiszaadonyba 

Fölcipekedés, szedett hulladék leadása, elszámolás, szelektálás, tömörítés 

20.00 vacsora 

Kecskesajt-túra és grillezés 

 

 

Augusztus 11. (szombat) Tiszaadony – Tiszamogyorós (18 km)  

7.30 reggeli, táborbontás 

9.00 PETákolás, eligazítás 

10.00 indulás 

PET Kalóz ütközet 

18.00 körül érkezés Tiszamogyorósra 

Hajóbontás, kötelezı felszerelés leadása, szedett hulladék leadása, elszámolás 

Szelektálás, tömörítés 

20.00: vacsora 

Eredményhirdetés és búcsúbuli 

 

 

Augusztus 12. (vasárnap) Tiszamogyorós hajóbontás, hazautazás 

7.30: reggeli, táborbontás 

Hajóbontás folytatása, hajóelemek elmentése 

Hazautazás 

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

 


