Tisztelt Munkatársaink! Kedves Szülők! Kedves Sportbarátaink!
Tájékoztatjuk, hogy a Dunántúli Postás Sportegyesület
és a Magyar Posta Zrt. Üzemi Tanácsa

2016. július 09-én a Fertő tavi vízitelepen
„Együtt mozog a család!”elnevezésű sportnapot rendez.
Helyszín: Fertőrákos, Fertő tavi vízitelep
Résztvevők: Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Veszprém-, Komárom-Esztergom- és Zala megyék DPSE
tagjai, postai dolgozói és közvetlen családtagjaik.
Érkezés: 09.30 óráig (Érkezéskor a résztvevők csuklópántot kapnak)
Megnyitó: 09.45 óra
Programok és a játékok kezdete: 10.00 óra
Eredményhirdetés: kb. 14.30 óra
Gyermekprogramok: Légvár, csillám tetoválás
Egyéni, csapat (családi) sportversenyek:
10:00- Strandröplabda: 4 fős vegyes (1 nő vagy gyermek mindig tartózkodjon a
pályán) csapat (homokos pálya)
Családi vetélkedők, gyerekversenyek.
Egyéb lehetőségek: Fertő tavi hajókázás – fürdőzés, a zárás után a környék nevezetességeinek
megismerése (alternatív).
Étkezés: A résztvevők étkezése önellátó. A hozzájárulás összegének számításakor mindezt
figyelembe vettük.
Kérem a résztvevők figyelmét felhívni, hogy valamennyi versenyszámra történő jelentkezés
mindenkinek a saját felelőssége!
Utazás: Központilag irányított, helyileg szervezett formában bérelt buszokkal, ún. „felfűzős”
útvonalon. (Az indulási helyek a jelentkezések után válnak ismertté.) Egyéni utazás nem számolható
el.
Költségek: A résztvevőknek a jelentkezéssel egyidejűleg a következők szerinti egyéni hozzájárulást
kell fizetniük: DPSE-tag 500 Ft; postai dolgozó 700 Ft; hozzátartozó gyermek 2002 július 1 után
születettek 700 Ft; 14 év feletti hozzátartozó 1000 Ft. További – a központi támogatások levonása
után fennmaradó – költségekkel résztvevői létszámarányosan a sportkörzetek lesznek megterhelve,
ami jelenlegi számításaim szerint nem lesz jelentős.
Jelentkezés: a mellékelt „Jelentkezési lap”-on (név szerint felsorolva) 2015. június 24-ig az
illetékes sportkörzet vezetőnél. Fontos, hogy amire jelentkeznek, abban részt is vegyenek!
(A csapat sportversenyekre csak előre lehet nevezni. A csatolt „Nevezési lap”-ot is kérjük
kitölteni!) A jelentkezéseknél kérem mindenki vegye figyelembe, hogy a versenyek
folyamatosan zajlanak és a szervezők a többi csapat érdekében sem tudnak várni a kezdésnél.
Az utazásnál kérjük jelezni, hogy ki, honnan, mivel, hány fővel szeretne részt venni.
A rendezvény főszervezője:
A rendezvény szervezői:
Győr sportkörzet
Sopron sportkörzet
Ajka sportkörzet
Veszprém sportkörzet
Vas sportkörzet

Bősze Csaba

30/771-4786

Kovács Katalin
Csorba Ildikó
Farkas Imréné
Takács Anikó
Kondor Tamás

30/771-1950
30/771-5092
30/772-2589
30/771-7906
70/334-3871

Zalaegerszeg s.körzet
Nagykanizsa sportkörzet
Komárom-Esztergom

Péter Tibor
Balassáné Lőrincz Krisztina
Simon Zsuzsanna

30/771-2641
30/772-3145
30/772-4510

Kérjük propagálja munkatársai (kis- és nagyposták) körében ezt a családi napot. Bízunk abban,
hogy sok postás és családja, gyermeke vesz részt a rendezvényen, mely ismét alkalmat ad a
kikapcsolódásra, egymás megismerésére, barátkozásra, jó szellemű, vidám, sportszerű
vetélkedésekre.
Mindenkit sok szeretettel vár, jó sportolást, kellemes időtöltést kíván valamennyi szervező
nevében:
Bősze Csaba
főszervező, eln.tag

Dr. Nemes Sándor
ÜT. elnök

Pesti László
DPSE elnök

