
B M G - P iz o l i t         X X .  T ú lé lő  

A verseny 2010. április 17-től 18-ig tart, 1 versenynapból áll, melynek során kategóriától függően 

25 km-t (Lágysajt kategória) illetve 45 km-t (Keménysajt kategória) gyalogolnak a résztvevők. A 

verseny a hagyományoknak megfelelően éjszaka és nappal zajlik. Szállás saját fölszereléssel 

iskolai tantermekben lesz. Hétfőn tanítás!!!! 

További információk: www.pizolit.hu/tulelo, Antal István 06 20 7738947 

A szülői engedélyt a nevezéskor kell leadni. 

����                                         

SZÜLŐI ENGEDÉLY 
............................................................... szülő hozzájárulok, hogy gyermekem, ..................................................... (név) 

.................................... (születési év, hónap), ....................................................................................... (iskola, osztály), a 

............................................................... csapat tagjaként a Babits Mihály Gimnázium DSE és a Pizolit Barlangkutató 

Sportegyesület által közösen rendezett XX. Túlélő tájékozódási túraversenyen részt vegyen. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy 

gyermekemtől az utazás, a szállás, az étkezés, a pólók, illetve a rendezési költségek fedezésére 4000/5000 Forint * részvételi díjat 

beszedjenek.  Kijelentem, hogy gyermekem egészséges, fizikailag terhelhető. 

Gyermek esetleges gyógyszerérzékenysége:  .........................................................................TAJ száma:  .............................................. 

Állandóan szedett gyógyszere: ..................................................................………......……….......................................................................... 

Szülők telefonszáma a verseny ideje alatt:  ………………............................................................Kategória:   Lágysajt / Keménysajt (aláhúzandó) 

dátum: 2010. ……..………... 
 szülő aláírása:  
 
 
* A Babits Mihály Gimnázium diákjainak részvételét az iskola alapítványa támogatja, ezért ők a kisebb részvételi díjat fizetik, a többiek a nagyobbat. 

  



 

B M G - P iz o l i t         X X .  T ú lé lő  

A verseny 2010. április 17-től 18-ig tart, 1 versenynapból áll, melynek során kategóriától függően 

25 km-t (Lágysajt kategória) illetve 45 km-t (Keménysajt kategória) gyalogolnak a résztvevők. A 

verseny a hagyományoknak megfelelően éjszaka és nappal zajlik. Szállás saját fölszereléssel 

iskolai tantermekben lesz. Héfőn pótzh/munka!!! 

További információk: www.pizolit.hu/tulelo, Antal István 06 20 7738947 

A részvételi nyilatkozatot a nevezéskor kell leadni. 

����                                         

RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT 
Alulírott .................................................................................................... (név) .................................................. 

(születési év, hónap), a ...................................................................................... csapat tagjaként kijelentem, hogy a Babits Mihály 

Gimnázium DSE és a Pizolit Barlangkutató Sportegyesület által közösen rendezett XX. Túlélő tájékozódási túraversenyen saját 

felelősségemre veszek részt. Kijelentem, hogy a verseny szabályait elfogadom, és magamra nézve kötelező érvényűnek tartom. 

Kijelentem, hogy egészséges, fizikailag terhelhető vagyok. 

Gyógyszerérzékenységem:  ......................................................................................................TAJ számom:  ........................................... 

Állandóan szedett gyógyszerem:..............................................................………......……….......................................................................... 

Telefonszámom a verseny ideje alatt:  ……………….....................................................................Kategória:   Lágysajt / Keménysajt (aláhúzandó) 

dátum: 2010. ……..………... 

 
 aláírás:  

  


