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Magyarázat
Az emberi erővel hajtott, hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem
minősülő, vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a
kishajóra megállapított mértéket. Csónak továbbá az a szélerővel
vagy
gépi
berendezéssel
hajtott
hajónak,
kompnak,
vízi
sporteszköznek nem minősülő vízijármű is, amelynek hossza a 6,2
illetőleg
métert,
névleges
vitorlafelülete
a
10
m2-t,
nem
éri
el.
motorteljesítménye
a
4
kW-ot
http://vste.pecamania.hu/html/200903/koz.pdf
Fából, fémből, textilből vagy bőrből készült vízi jármű, amelyben a
versenyző kéttollú lapáttal hajtja hajóját, menetirányban ülve,
lábkormánnyal irányítva, evezve halad előre a vízen. A kajakot
mindkét végén tollal rendelkező lapáttal hajtják meg. A szállított
személyek számát az ülőhelyek határozzák meg, 1-4 személyes lehet.
http://www.mountex.hu/tesztkajakvskenu
Nyitott típusú hajó, amelybe a biztonság kedvéért légzsákokat
építenek be. A kenus egytollú lapáttal, féltérdre ereszkedve jobb vagy
baloldalon, a menetiránynak megfelelően evez. Korábban fából
készítették, manapság szinte többféle minőségben előállított
műanyagokból készül. A túrázásra alkalmas kenu 2-8 személyt tud
szállítani, a hátul ülő a kormányos szerepét tölti be.
http://www.mountex.hu/tesztkajakvskenu
Egy végig nyitott típusú hajó, leggyakoribb a kétpár evezős, de van
egypár-, hárompár- és négypár evezős típus is. A lapátok egy tollal
rendelkeznek a végükön. A csónakban helyet kap egy kormányos a
hajó hátuljában. A szabadidős csónak szélesebb, több hely van benne,
a versenycsónak keskenyebb.
http://www.mountex.hu/tesztkajakvskenu
A kompetencia olyan komplex, több elemből építkező tudás, amely
eredményes cselekvésre, tevékenységre teszi képessé az egyént. A
kompetencia elemei az ismeretek, képességek és nézetek/attitűdök,
amelyek, ha szakmai kompetenciáról van szó, azt mutatják meg, hogy
milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie az adott szakterület
művelőjének, vagyis ezek teszik lehetővé az egyén számára az
eredményes szakmai tevékenységet.
http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wpcontent/files/ELTE_TMA_szakmai_gyak_tajekoztato.pdf
A közösségi média (socialmedia) kifejezés alatt azokra az online
platformokra és eszközökre gondolunk, amelyek lehetővé teszik, hogy
az emberek véleményüket megosszák másokkal. A közösségi média
megjelenési formája változatos lehet, például szöveg, kép, hangzó
anyagok vagy videoklipek. A hangsúly arra helyeződik, hogy ezeket a
tartalmakat elsősorban emberek és nem szervezetek terjesztik. A
tartalmak ingyenesen vagy minimális költséggel érhetők el.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_e4_digitali
smarketing_scorm/a_kozossegi_media_fogalma_w0NOGk1cQOiR2A0n
.html
Egy egyszerű helyzetelemző eszköz, ami önmagában összeköti
felméréseinket és a kitűzött irányokat. Ez a módszer szolgál a
stratégia kiindulópontjául. Lehetővé teszi a gyakran igen terjedelmes
helyzetelemző tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét
és egy komplex szemléltető, konszenzuson alapuló, a stratégiai
tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként rangsorolást
is tartalmazó értékelés megalkotását.
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http://palyazat.gov.hu/download/3009/04_Helyzetelemz%C3%A9s.pd
f
Célja, hogy az adott terület turizmusa fenntartható módon, a
természeti értékeket és a kulturális örökséget megőrizve fejlődjön, az
ide látogató vendégek részére magas minőségi színvonalú egyedi
programlehetőségeket biztosítson, a helyi lakosság számára pedig
elsődleges és másodlagos bevételeik növelésével a helyben maradást
biztosítsa. http://www.turakozpont.hu/halozat/index.php?rolunk
Dokumentum, mely tartalmazza a túra részleteit, például az egyes
állomásokat, azok távolságát és az érkezés várható idejét, a
programokat, a pénzügyi tervet, illetve minden egyéb a túra
szempontjából lényeges információt.
A menetiránnyal szemben evező 18-20 fő által hajtott, 13 méter
körüli csónak, amelynek az elején sárkányfej, a hátulján sárkányfarok
van. A kormányos irányítja, az evezés a dobos által adott az ütemre
történik.
A
leggyorsabban
haladó
víztömeg
vonala,
a
legnagyobb
hordalékszállítás, felszínformálás e vonal mentén történik
A folyó egy meghatározott keresztmetszetén 1 másodperc alatt
keresztüláramló víz mennyiség m3-ben.
Vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén
úszóképes és kormányozható, kedvtelési rendeltetésű hajónak,
kompnak, csónaknak nem minősülő vízijármű.
http://vste.pecamania.hu/html/200903/koz.pdf
Az időjárás hatására bekövetkező vízszint- és vízhozam ingadozás.

