Tisztelt Címzettek!

Idén is megrendezésre kerül az OPTTTT, immár 56. alkalommal. Az időpont, a
tavaly kihirdetett 2018. július 13-14-15-a. Helyszín Gyöngyös és környéke.
A csatoltan küldött jelentkezési lapot kitöltve, visszaküldve kérnénk a
jelentkezéseket leadni. Mindenkit kérek, hogy küldje tovább az érdeklődőknek.
A szálláshelyek kiosztása a teljesen kitöltött jelentkezési
visszaérkezésének sorrendjében lesz.
A részletes forgatókönyvet a jelentkezések után fogjuk szétküldeni.

Az OPTTTT szervezők megbízásából
Üdvözlettel:
Szilágyi Bertalan
Mob:+36-30-250-5836

lapok

JELENTKEZÉSI LAP
a 2018-ban megrendezésre kerülő LVI. Országos Postás – Távközlési
Természetbarát Találkozó és Túraversenyre
dr. Szarka György emlékverseny
Csapatvezető: név……………………………………tel/mobil:……………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………....
Egyesület, szervezet megnevezése: ……………………………………………………..…
Várható érkezési idő: ……………………………közlekedési eszköz: …………………….
Szállás:
József Attila Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyöngyös, Kócsag u. 36., 3200
(A szobák 4 ágyasak /nem emeletes/, a vizes blokk /mosdó, WC/ a szobák előtt lévő
folyosón található)
Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégium
Gyöngyös, Thán Károly u. 1., 3200
(Négyszintes, minden szinten a folyosón található a fürdő és a mellékhelyiség. A
szobák 4 ágyasak.)

-

-

(A két kollégium távolsága ~2000 méter)

Jelentkezési határidő: 2018. június 10.
-

július 13. ( péntek )
József Attila kollégium
Vak Bottyán kollégium

2.500.- Ft / fő / éj
2.900.- Ft / fő / éj

…………..fő
…………..fő

-

július 14. ( szombat )
József Attila kollégium
Vak Bottyán kollégium

2.500.- Ft / fő / éj
2.900.- Ft / fő / éj

…………..fő
…………..fő

-

0-3 éves korig a szállás ingyenes!

A fenti összegen felül, 18 éven felülieknek fizetendő IFA 440/Fő/éj
A szálláshelyek korlátozottsága miatt az elhelyezés jelentkezési sorrendben
történik.
Összesen az ebéden résztvevő fő július 14. ( szombat ): ………………Fő
Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy a túraverseny résztvevőinek a szokásos
(pörkölt, krumpli, savanyú, kenyér, „üdítő”) egytálételt a főszakácsunk, Sámóczi István
irányításával a szervezők biztosítják.
Túraverseny nevezési díj:
- A1 csapat (családi)

………..csapat / 1000 Ft

-

A2 csapat (turista)

………..csapat / 1000 Ft

-

B csapat (2 fő)

………..csapat / 1000 Ft
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A1 családi kategória: min. 2 fő, és legalább egy 12 év alatti gyerek (sportszerűség
érdekében ellenőrizni fogjuk) + egy felnőtt felügyelő legyen a csapatban
A2 turista kategória: min. 2 fő létszám megkötés nélkül
B kategória: 2 fő (10 év alatti gyermek részvételét nem ajánljuk!)
A verseny távja a korábbi évektől eltérően rövidebb lesz, de nagyobb szintkülönbséggel
fogunk találkozni.
„Éjszakai verseny”: esti meglepetés programra jelentkezés a helyszínen
Gyöngyös városismereti túraverseny jelentkezés: ……csapat (létszám megkötés
nélkül)
Póló igénylés felnőtt:
Férfi

Póló igénylés gyerek:
Női

XXXL
XXL
XL
L
M
S

db
db
db
db
db
db

152
140
128

db
db
db

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A csapatok nevezési díjait érkezéskor kell átadni a szervezőknek.
A Szállásdíjat érkezéskor, a kulcsok átvételekor kell személyesen rendezni, a helyszínen
készpénzben, vagy átutalással.
Ezzel kapcsolatos felvilágosítás:
Halász Józsefné Zsuzsa tel: 06-30-400-2263 email: johalasz46@gmail.com

Parkolási lehetőség: a kollégium területén és környékén (buszokkal, személyautókkal)
A kollégiumok közötti közlekedést óránként induló busszal oldjuk meg, annak részleteit
a végleges forgatókönyvben rögzítjük.
A jelentkezési lapot lehetőleg elektronikus úton kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségre:
Szilágyi Bertalan, tel.: 30-250-5836, fax: 1-431-82-80 email: szilagyi.bertalan@hht98.hu
Fentiek hiányában levelezési cím: HHT ’98 Kft. 1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Jelentkezések lezárása után minden résztvevő szervezetnek megküldjük a találkozó
részletes forgatókönyvét.
Mindenkit szeretettel üdvözlök:
A rendezőség megbízásából
Lukács Balázs s.k.
3

