
11. Dunaföldvár-Bölcske Bringatúra Nevezési Lap

Családi és keresztnév*: 

Település*(lakóhely):

Születési év*:

e-mail:

póló méret:

Szervező: Holler UNFC  

Fő Támogatónk: Viczai Kft.   

Dunaföldvár, 2022.06.06. / Pünkösd hétfő

web: https://www.dunafoldvarbolcskebringatura.hu/

e-mail: dunafoldvarbolcskebringatura@gmail.com

gyermek: 122  134      146     158    
női: XS  S   M     L  XL       2XL

férfi: XS   S  M   L      XL    2XL      3XL

1. Adobe Acrobat Reader programmal digitálisan kitölthető (Android, iOS, Mac, Windows platformokon 
is elérhető), nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!

2. A nevezési lap kitöltésével és a 11. Dunnaföldvár-Bölcske Bringatúra eseményen való részvételével, elfogadja és egyúttal, bele egyezik, 
hogy kizárólag saját felelősségre vesz részt az eseményen, valamint az itt készült képek, amin szerepelhet a nevező, megjelennek majd a 
létrehozott Facebook és az idetartozó Weboldalunkon is, így cenzúrát utólagosan nem fog tudni kérni!

3. A kitölthető űrlap csak is kizárólag a Dunaföldvár-Bölcske Bringatúra esemény zökkenőmentes lebonyolítására lett létrehozva, így a rajta 
szereplő adatok más célra nem lesznek felhasználva és az esemény végeztével ezek a dokumentumok megsemmisítésre kerülnek!

4. A megcsillagozott pontok, kötelezően kitöltendő részek és ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni a nevezést!

5. A kitöltött űrlapot kinyomtatva lehet leadni a dunaföldvári focipályán 2022.05.19-től - 2022.06.04-ig H-P: 8:00 - 16:00, Szo.: 9:00-11:00.

6. A nevezés és megjelenési létszám limitált, ami maximum 500 főre lett korlátozva!

7. Sisak használata kötelező!

Az első 200 nevező garantált ajándék pólót kap amennyiben részt vesz a bemelegítő tornán és teljesíti a távot!

Köszönjük a részvételt és bízunk benne, hogy ismételten jó szórakozást, 
kikapcsolódást biztosíthatunk, Önnek és Kedves Családjának!

SORSZÁM:
ezt a rendező tölti ki

https://www.dunafoldvarbolcskebringatura.hu/
mailto:dunafoldvarbolcskebringatura@gmail.com
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