Kedves Munkatársak!
A Munkáltató és az Üzemi Tanács 2015. évben is megrendezi a Sárkányhajó versenyt. A
többéves hagyománnyal rendelkező rendezvényre a postás dolgozók mellett meghívást
kapnak a Posta Csoport vállalatai is, mivel a rendezvény egyik fő célja már nem csak a
Magyar Posta, hanem a Posta Csoport munkavállalói közötti kapcsolatok erősítése, az
együttműködés összhangjának megteremtése.
Annak érdekében, hogy minél többen ismerkedjenek meg ezzel a sportággal, illetve minél
többen vehessenek részt a rendezvényen, az Üzemi Tanács döntése alapján idén is 25 csapat
indulhat a versenyen. Egy csapat (versenyzők és szurkolók, érdeklődők együttesen) maximális
létszáma 50 fő (30 fő versenyző és 20 fő vendég).
Az idei évben a csapatelosztás – a versenyre történő utazás megszervezésének
optimalizálása céljából – a munkavégzés helye alapján, a megyei és budapesti munkavállalói
létszám arányában került meghatározásra (a korábbi, igazgatósági, társaságirányítási bontású
csapatelosztás helyett). Az alacsonyobb munkavállalói létszámmal rendelkező megyék
egymással összevonásra kerültek. Az adott megyei telephelyeken foglalkoztatott, de nem a
területi igazgatóság létszámába tartozó munkavállalók is a területi igazgatóság
munkavállalóival kerülnek közös csapatba.
Helyszín a Velencei tó, Sukoró evezős pálya.
Időpont: 2015. szeptember 5. (szombat) 08.00-17.00.
A verseny szabályai:
A versenytáv: 200 méter.
A versenyzés futamokban történik, egy-egy futamban egyszerre öt csapat indul.
A további szereplés az első öt futamban elért helyezésektől függ.
A versenyen mindenki a saját felelősségére vehet részt, a biztonságos úszni tudás feltétel!
A szükséges öltözetről mindenkinek magának kell gondoskodnia.
A csapatok vegyesek, minden csapatban minden induláskor 20 főnek, köztük legalább 7
nőnek eveznie kel, plusz egy fő dobos. A csapatokban versenyzőként kizárólag postai
munkavállalók indulhatnak, a hozzátartozók kísérőként, vendégként vehetnek részt a
programon. A versenyre jelentkezni csapatokba szerveződve, csapatként lehet.
A verseny lebonyolításához szükséges eszközöket és feltételeket
kormányosok, zsűri, orvosi ügyelet, stb.) külső szállító biztosítja.

(helyszín,

hajók,

A csapatok számának elosztása:
Győr-Moson-Sopron megye: 1 csapat
Zala és Vas megye: 1 csapat
Veszprém és Komárom-Esztergom megye: 1 csapat
Baranya megye: 1 csapat
Somogy megye: 1 csapat
Fejér és Tolna megye: 1 csapat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1 csapat
Heves és Nógrád megye: 1 csapat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 1 csapat
Hajdú-Bihar megye: 1 csapat
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 1 csapat
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye: 2 csapat
Pest megye: 4 csapat
Budapest: 6 csapat
Leányvállalatok: 2 csapat
A csapatokba bekerülők részére az utazás, a kétfogásos ebéd és innivaló, valamint a
versenyzők számára – csapatonként 30 db – póló biztosítása központi szervezésben és
költségviseléssel történik.

A csapatok nevezéséről, a részvételről az Üzemi Tanács dönt. A jelentkezések
elfogadásánál figyelembe veszi a korábbi évek részvételét is. Előnyt élveznek azon
területek csapatai, akik még nem, vagy régebben vettek részt a versenyen.
Jelentkezni 2015. május 29-én (péntek) 16.00-ig lehet:
Terület
Győr-Moson-Sopron
megye
Zala megye
Vas megye
Veszprém megye
Komárom-Esztergom
megye
Baranya megye
Somogy megye
Fejér megye
Tolna megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Heves megye
Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Bács-Kiskun megye
Csongrád megye
Békés megye
Pest megye
Budapest
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A jelentkezéseket az Üzemi Tanács érkezési sorrendben regisztrálja, jelentkezéseket
korlátozott mértékben tud fogadni.
A csapatokba be nem került érdeklődők, szurkolók is részt vehetnek a napi programokon és
a kétfogásos ebédet előzetesen, térítés ellenében megrendelhetik a területi összefogóknál. Ezt
az igényt a jelentkezésnél külön jelezzék. Utazásuk egyénileg történik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kérjük azon vezetőket, akiknél az irányításuk alá tartozó területen nem megoldott a
közvetlen hálózati elérhetőség, hogy munkatársaikat a részvételi lehetőségről időben
tájékoztatni szíveskedjenek.

Szervező Bizottság

