
Tisztelt Munkatársaink! Kedves Szülők! 
Kedves Sportbarátaink! 
 
Tájékoztatunk Benneteket, hogy a Dunántúli Postás Sportegyesület  

 
2022. július 2-án Celldömölkön a Vulkán fürdőben 

 sport- és családi napot rendez. 
 

Helyszín: Vulkán Gyógy-és Élményfürdő, Celldömölk, Sport u. 8.  
Résztvevők: Győr-Moson-Sopron-, Fejér-, Vas-, Veszprém-, Komárom-Esztergom-, Pest megye és Budapest 
DPSE tagjai, postai dolgozói és közvetlen családtagjaik (férj, feleség, gyermek). 
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 
Egyéni, csapat (családi) sportversenyek: 

• 10:00 - Strandröplabda: 4 fős vegyes csapat (1 nő vagy gyermek mindig tartózkodjon a /homokos/ pályán).  

• 10:00 – Strandfoci 4+1 fős csapat férfi (vegyes is lehet) 

• Igény esetén darts férfi, női, gyerek (14 évig), kategóriában (egyszerűsített formában, mindenki dob 10-et 
vagy 20-at, a legnagyobb eredményt elérő lesz a győztes). 
Jelentkezéstől függően, családi vetélkedők, gyerek versenyek. 
Egyéb lehetőségek:  

• Fürdőzés, (gyógymedencék, élménymedence, úszómedence, oda úszósapka kötelező). 

• Masszázs (20 perces frissítő masszázs). Egyéni hozzájárulás 1000 Ft/fő. A kapacitás miatt kb. 40 főre tudják 
biztosítani. 
Étkezés: A fürdő mellett lévő szállodában külön teremben. Rántotthús, vegyes körettel, savanyúsággal. 
Az étkezés mellé egy db dobozos sör, vagy 0,5 l –es üdítő biztosított. 
Kérem a résztvevők figyelmét felhívni, hogy a jelentkezés valamennyi versenyszámra mindenkinek a 
saját felelőssége! 
Utazás: A sportkörzetek által szervezett formában, bérelt buszokkal, ún. „felfűzős” útvonalon történik. (Az 
indulási helyek a jelentkezések után válnak ismertté.). Amennyiben gazdaságossági szempontból megfelelőbb, 
előzetes egyeztetés után saját gépkocsi is elszámolható.  
Költségek: A résztvevőknek a jelentkezéssel egyidejűleg a következők szerinti egyéni hozzájárulást kell 
fizetniük: DPSE-tag 1000 Ft; postai dolgozó 2000 Ft; hozzátartozó gyermek (2004. július 1 után születettek) 
1500 Ft; egyéb családtagok 2 500 Ft.  

Jelentkezés: a mellékelt Jelentkezési lapon (név szerint felsorolva) 2022. június 15-ig az illetékes 

sportkörzet vezetőnél. A masszázs megrendelése miatt, május 28-ig kérek egy előzetes igény arra leadni. 
Fontos, hogy aki jelentkezik valamelyik versenyszámba, abban részt is vegyen! (A strandröplabdára és a 
strandfocira csak előre lehet nevezni. A csatolt Nevezési lapot is kérjük kitölteni!).  
A jelentkezéseknél kérjük, mindenki vegye figyelembe, hogy a versenyek folyamatosan zajlanak és a 
szervezők a többi csapat érdekében sem tudnak várni a kezdésnél.  
 
A rendezvény főszervezője:     Bősze Csaba                             30/771-4786 
A rendezvény szervezői:  

Győr sportkörzet                   Pálfi László  20/526-2405 
Sopron sportkörzet Csorba Ildikó  30/771-5092 
Ajka sportkörzet Farkas Imréné  30/772-2589 
Veszprém sportkörzet Takács Anikó  30/771-7906 
Vas sportkörzet  
Komárom-Esztergom  

Erőss Attila 
Lóránt Sarolta        

 30/771-5970       
 30/772-2476 

Fejér megye Kővári László        30/772-2428 
Budapest Nagy Angéla Zsuzsanna        30/772-4312 

 
Kérjük, népszerűsítse 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, időtöltést kíván valamennyi szervező nevében:  
 

Bősze Csaba 
DPSE elnök 


