Nevezési információk
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv
hosszával, nehézségével, és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Külső segítség
nélkül kell kezelnie az esetlegesen felmerülő pszichés, mentális, izomzati, emésztési
problémáit. Tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a
rendezők feladata.
KORHATÁR
A félmaratoni, 14 km-es, 7 km-es távon kizárólag 2004. május 27. előtt (14 évesek
vagy idősebbek),
NEVEZÉSI DÍJAK ÉS HATÁRIDŐK
A feltüntetett határidők és a hozzátartozó árak, a nevezési díj befizetésével
érvényesek, nem az online regisztráció időpontja a mérvadó.
Táv

Április 5-ig

Április 30-ig

Május 23-ig

Helyszínen

Félmaraton

3.500 Ft / fő

4.000 Ft / fő

4.500 Ft / fő

6.000 Ft / fő

14 km

3.000 Ft / fő

3.500 Ft / fő

4.000 Ft / fő

5.000 Ft / fő

7 km

2.000 Ft / fő

3.000 Ft / fő

3.500 Ft / fő

4.000 Ft / fő

3 fős váltó

6.000 Ft/csapat

8.000 Ft/csapat

10.000 Ft/csapat

12.000 Ft/csapat

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA


A versenyen való részvétel joga,



indulócsomag (futómez, frissítő, csokiszelet, városi turisztikai szóróanyag),



chipes időmérés,



egyedi befutóérem



ingyenesen letölthető fotók a versenyről,



egészségügyi biztosítás,



rendőrök, polgárőrök által biztosított útvonal,
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öltözési lehetőség,



bőséges ellátás a frissítőállomásokon és a célban,



ruhatár (értékmegőrzést nem vállalunk!)

ELŐNEVEZÉS
A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny szabályait
és etikai kódexét.
Előre nevezni kizárólag a www.korido.hu oldalon keresztül lehet, 2018. május 23-ig.
Előnevezés esetén a nevezési díjat banki átutalással vagy készpénzbefizetéssel lehet
kiegyenlíteni.
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
11745004-20137450
OTP Bank
Közleményben mindenképpen adja meg a nevét, a születési évet, választott távot,

pólóméretét.
Aki előnevezését leadta, a mindenkori nevezési díjat az adott nevezési határidő
lejártáig be kell fizetnie, ellenkező esetben a következő kategória díját számoljuk fel.

2018. május 23. után azokat a regisztrációkat, amihez nem tartozik befizetés, töröljük.

Kedves nevező, amennyiben a nevezési díjat cég vagy egyesület fizeti, a
következő részt figyelmesen olvassa el!
Csapatok, egyesületek, cégek figyelem!
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Számlát egyesületeknek, cégeknek, gazdasági társaságoknak csak abban az esetben
tudunk kiállítani, ha a befizető / utaló (vagyis a vevő) maga az egyesület, cég, stb.
Amennyiben magánszemély az utaló (és akár több személy nevében utalhat), akkor
számlát csak az Ő nevére tudunk kiállítani.
Számlaigénylés menete
1. A nevezésed leadásakor a számlázási adatok részt abban az esetben kell kitölteni,
ha az utaló/befizető nem Te leszel.
Figyelem: a számlázási adatok rész kitöltése, nem jelenti automatikus azt, hogy a
számlát a megjelölt cég, egyesület, gazdasági társaság nevére állítjuk ki.
2. Miután elküldted nevezésedet versenyünkre, a nevezési díj elutalása, annak a
gazdasági társaságnak a feladata, melyre a számlát kéred.
3. Amennyiben a megjelölt gazdasági társaság igényli, utalás előtt díjbekérőt állítunk
ki, melyet e-mailben juttatunk el részére. Igényedet e-mail formájában jelezd a
következő email címen: szervezes@szolsport.hu
4. A befizetés megérkezését követőn a kért számlát 15 napon belül kiállítjuk, és postai
úton küldjük az adott cég/egyesület/gazdasági társaság részére.
Az alábbiak figyelmen kívül hagyása esetén, magánszemélytől érkező utalás esetén
számla reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

NEVEZÉS LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA
Az előnevezést kizárólag e-mailben (szervezes@szolsport.hu) lehet lemondani, 2018.
április 30-ig. Ebben az esetben a nevezési díj 80%-át utaljuk vissza. Nem fogadjuk el
a lemondást telefonon, faxon, szóban, Facebookon, stb. Az előnevezési díjakat 2018.
május 1-től a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem utalják vissza! Az
előnevezés lemondása esetén másik a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által
szervezett versenyre átvezetni nem lehetséges. Befizetett részvételi díj esetén, a
3

nevezés átruházható, amiről a szervezőket írásban kell értesíteni! Az előnevezések
átruházása 2018. május 20-ig lehetséges. Ezután semmilyen adatot nem tudunk
módosítani, a választott táv sem módosítható, a póló mérete sem. A helyszínen sincs
ezekre lehetőség!
HELYSZÍNI NEVEZÉS
Helyszíni nevezés korlátozott számban, az előnevezések számától függően 2018.
május 26-án reggel 9.00-től 14.00-ig lehetséges.

Szolnok 2018. március 14.

4

