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VIII. Országos Bírósági Sportnapokról

„A sport elsősorban szellemi fogalom… A sport játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a
legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra…a „fair play”, a nemes küzdelem

szabályaira.”
Szentgyörgyi Albert

Kedves Kollégák,
Kedves Kapcsolattartók!

A jelentkezéseket  lezártuk,  köszönjük  a  közreműködést,  a  határidők  betartását,  és  az
elkövetkezendő  másfél  hónapban  is  számítunk  Rátok,  nagyon  fontos,  hogy
közreműködjünk, és a rendezvény sikere érdekében továbbra is betartsuk a határidőket és a
szervezők által kialakított szabályokat.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Az eseményről minden információ megtalálható az alábbi holnapon:

https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/20190530/sportnapok-2019-fontos-tudnivalok

A Sportnapok helyszíne:

- a Miskolci Egyetem fedett és szabadtéri létesítményei
a  helyszín  térképe  –  a  sportlétesítmények,  a  szálláshelyek és  az  étkezésre,
valamint  a  szórakozásra  szolgáló  helyiségek  bejelölésével  –  a  honlapon
megtalálható.

Szálláslehetőség a SPORTOLÓK részére:

A Miskolci Egyetem területén található kollégiumokban:
1. Uni-Hotel: 500 fő részére
2. E/1 kollégium: 200 fő részére

2x2, illetve 2x3 ágyas apartmanokban. 
Apartmanonként közös fürdőszoba és hűtővel, mikróval felszerelt teakonyha.

A szobák elfoglalása: 2019. július 12. napján 11 órától

https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/20190530/sportnapok-2019-fontos-tudnivalok


FONTOS: a szobák elfoglalására a mellékelten megküldött bejelentő lapok kitöltése és a
szervezők részére történő visszaküldését követően van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek a
bejelentő lapokat  kiosztani  a  sportolóknak és felhívni a  figyelmüket  a pontos kitöltésre,
majd  összegyűjtve  2019.  július  1.  napjáig a  sportnap2019@miskolc.birosag.hu e-mail
címre megküldeni.

Parkolási lehetőség:

- személygépkocsival az egyetem egész területén 
- busszal – a kijelölt parkolóról a későbbiekben adunk tájékoztatást. Ennek érdekében

kérjük, hogy a szervezeti egységek 2019. július 1-ig jelezzék, ha busszal érkeznek.

Közvetlenül  a  kollégiumok  mellett  lévő,  kettő  busz  befogadására  alkalmas  buszöblöt
kizárólag a be- és kipakolásnál vehetik igénybe a sportolók, ezt követően azokat el kell
hagyni. 

Szálláslehetőség a KÍSÉRŐK részére:

- E/1.  kollégiumban korlátozott  számban  és  jelentkezési  sorrendben kaphatnak
elhelyezést

- E/2 kollégiumban - amennyiben az E/1 kollégiumban a férőhelyek elfogynak - 2
illetve  4  ágyas  szobákban.  A  szobák  emeletenként  közös  fürdőszobával  és
teakonyhával rendelkeznek. 

A kísérők a szállást és az étkezést önköltséges alapon vehetik igénybe: 

Szoba árak:

- E/1 kollégium szobáinak ára:
2x2 ágyas szobában: 2.600,- FT + 450,- Ft idegenforgalmi adó/fő/éj,

- E/2 kollégiumban:
2 ágyas szobában: 2.200,- Ft + 450,- Ft idegenforgalmi adó/fő/éj, 
4 ágyas szobában: 1.800,- Ft + 450,- Ft idegenforgalmi adó/fő/éj.

Étkezés:
- pénteki vacsora 1 710,- Ft
- szombati reggeli 1 330,- Ft

     ebéd 1 430,- Ft 
     vacsora 2 110,- Ft

- vasárnapi reggeli 1     920,- Ft  
összesen: 8 500,- Ft/fő.

Kísérők jelentkezése: a mellékelt jelentkezési lapok megfelelő kitöltésével! 
Jelentkezési határidő: 2019. június 14.

mailto:sportnap2019@miskolc.birosag.hu


Kérjük,  hogy  a  jelentkezési  lapokat  a  kapcsolattartók  összegyűjtve  a
sportnap2019@miskolc.birosag.hu e-mail  címre  szíveskedjenek  visszaküldeni!  Utólagos
jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 

FONTOS: a sofőrök kísérőnek számítanak, a sofőrök étkezését  és szállását  a szervezők
önköltséges alapon biztosítják!!!

A kísérőket terhelő költségeket a kapcsolattartók gyűjtik össze, és azt egy összegben az
University  Sportmarketing  Kft.  OTP  Banknál  vezetett  11734004-20506601  -  00000000  
számlaszámra kell megfizetni, legkésőbb 2019. június 25. napjáig! 

FONTOS: A helyszínen történő fizetésre nincs lehetőség!!!

A Miskolci Egyetem területén található étterem biztosítja a reggelit, az ebédet és a vacsorát,
valamint méltó helyszíne a szombati eredményhirdetésnek és gálavacsorának.

2019.  július  12-én  –  pénteken -  11  órától  a  helyi  és  országos  népszerűségnek  örvendő
Miskolci  GasztroKlaszter tagjai  (Anyukám  Mondta,  Pizza  Kávé  Világbéke,  Leves)
kínálnak  finomabbnál  finomabb  „street  food”  jellegű  ételeket,  amelyek  saját  költségen
vásárolhatók meg.

A verseny teljes tartama alatt a pályákhoz közeli büfében és annak mobilstandjainál a napi
energia- és folyadékpótláshoz szükséges étel és ital kapható szintén önköltséges formában.

A  szervezők  a  rendezvény  során  a  sportolók  részére  személyenként  2  liter/nap
ásványvizet ingyenesen biztosítanak.

Pályabejárás, sorsolás:

Időpontja: 2019. július 1. napján 11 órakor 
Helyszín: Miskolci Egyetem

A sorsolásra  szóló  meghívót  a  szervezők  a  későbbiekben  küldik  meg  a  kapcsolattartók
számára. Az időbeosztást a kapcsolattartók a sorsoláskor átadott időrendből ismerhetik meg.

A rendezvény során a sportolók és a kísérők karszalagot viselnek, melyeket a szervezők az
érkezéskor  osztanak  ki  a  kapcsolattartók  részére  az  étkezési  jegyekkel  és  a
szobabeosztásokkal együtt.

A rendezvény során a sportolókat és a vendégeket a helyszínt ismerő kollégák segítik.

Családi nap:

2019. július 13. napján – szombaton – Családi napot hirdetnek a szervezők, ennek keretében
a kisebbeket az alábbi gyermekprogramok várják:

- ugrálóvár
- rendőrségi és tűzoltósági kivonulás – „habparty”
- gyermek akadályfutó verseny

tel:2050660100000000
mailto:sportnap2019@miskolc.birosag.hu


Esetleges kérdéseitekkel továbbra is e-mailben kereshetitek a szervezőket.

Kapcsolattartói határidő

Kísérők  jelentkezésének
megküldése

2019. június 14.

Kísérők  szállás  és  étkezési
díjának megfizetése

2019. június 25.

A busszal  érkező  szervezeti
egységek bejelentkezése

2019. július 1.

Szállás  bejelentő  lapok
megküldése

2019. július 1.

A  tájékoztató  melléklete  tartalmazza  valamennyi  sportág  részletes
versenyszabályzatát, ami a holnapon is elérhető. 

Miskolc, 2019. május 31.

Üdvözlettel:

a Szervezők


