NEVEZÈSI TÀJÈKOZTATÒ

IX. KARATE MARATON
2020.03.28.
Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Tisztelt Karate Maratonisták,
A Karate Maraton Európa legnagyobb, stílusszervezeteket
összefogó karate eseménye. Tökéletes példa és bizonyíték
arra, hogy különböző stílusszervezetek össze tudnak
tartani egy nem mindennapi cél érdekében, barátságot
alkotva, egymás stílusát tisztelve, mélyen elismerve!

A Karate Maraton azon vezetők, sportolók dicsősége, akik részt vesznek rajta! Mutassuk meg, hogy a
karaténak milyen összetartó ereje van, és ez nemcsak sport, hanem életforma is egyben!

Nevezésre csak a www.karatemaraton.hu
„Online nevezés“ menüpont alatt van
lehetőség!

A Karate Maraton nyílt rendezésű! Minden nemzet
sportolóját szívesen látjuk szervezetektől és
stílusirányzatoktól függetlenül!

Nevezés
A részvételi jegy megvásárlásával mindenki hozzájárul a rendezvény minél magasabb színvonalú
megrendezéséhez, ezért kérlek mintegy támogatási összegként tekintsetek rá.
A IX. Karate Maratonra 4 ütemben lesz lehetőség a jegyvásárlásra:
2019.10.11.-től 2020.01.05.-ig: 9.500 Ft
14 év alatt 9.000 Ft
2020.01.06.-tól 2020.02.28.-ig: 10.500 Ft 14 év alatt 10.000 Ft
2020.03.01.-től 2020.03.15.-ig: 11.500 Ft 14 év alatt 11.000 Ft
2020.03.15.-től ha van szabad jegy akkor egységesen mindenkinek 12.500 Ft
Ha egy dojóból min. 10 fő jelentkezik, akkor a dojó vezető mestere vendégünk az eseményre!
A nevezés 2020.03.15.-én zárul! | A maximum részvételi létszám 600 fő.
A részvételi helyek kiosztása a jegyek megvásárlásának sorrendjében fog történni, ezért kérlek figyeljétek a
jelentkezési létszámot a Karate Maraton Facebook oldalán. vagy weboldalunkon a www.karatemaraton.hu oldalon!
A helyszínen csak akkor lehet jelentkezni, ha van még szabad hely, és jelentkezik a sportoló, vagyis a részvételi
szándékát előzetesen leadja telefonon (+36 30 9902834), vagy az alábbi email címre:
szappanos.karatemaraton@gmail.com

A jegyvásárlásra az alábbiak
szerint van lehetőség:
Készpénzfizetés
(akár dojónként is)
Bankszámlára való utalás:
(akár dojónként is)

A szappanos.karatemaraton@gmail.com –címre írt emailre válaszként elküldöm a kódot illetve a számlaszámot,
és amint megérkezik az utalás, elküldöm emailben a névre szóló jegyeket, melyeket otthon előzetesen ki lehet
nyomtatni, ezzel is megkönnyitve a helyszínen történö regisztrációt. A jegyek átvételére személyes találkozás
alkalmával is van lehetőség.
Az „eredeti“ belépőjegyek a rendezvényen természetesen mindenki számára átvehetők.
A már megvásárolt jegy árát sajnos nem tudjuk visszatéríteni, de természetesen más személyre
átruházható!
A belépődíj magában foglal minden résztvevő számára:
Oklevelet
Gyümölcsöket: banán, narancs, alma,
citrom, zöldség stb)
Érmet
Csokoládét
Emlék kupát (kézzel készített) vagy más
egyéb emléktárgyat
Energiaszeletet
 Különféle üditőt
Szőlőcukrot
 Ásványvizet
Sportkrémeket
Különféle izotóniás italt
Frissítő masszást a fáradt izmoknak
Frissen készített meleg citromos Ukko
Orvosi ellátást
teát (A Karate Maraton teáját)
Szeretetet 

Minden a közös asztalra lesz kihelyezve. Ez a mennyiség nem elég egy
Maratont végigteljesíteni, tehát kérlek Benneteket, hogy biztosítsátok
magatoknak a további frissítőt, ennivalót.

Nézőtéri belépőjegy egységesen
2.000 Ft, 6 év alatt ingyenes a
belépés.

Kedves klubvezetők, sporttársak, szeretnélek megkérni Benneteket, hogy a fentieket átolvasva, segítsétek a
munkámat és a részvételi szándékotokat akár dojonként, akár egyenként jelezzétek felém minél hamarabb.

A IX. Karate Maraton emlékpólójának értéke:
2020.01 08.-ig
2020.01.09-től – 2020.03.05-ig
A helyszínen (ha marad)

4.000 Ft.
4.500 Ft,
5.000 Ft

Kedves klubvezetők, sporttársak! A Karate
Maratont saját erőből próbálom megrendezni,
ezért hálásan és nagy köszönettel fogadok (a
résztvevö sportolók nevében is) bármilyen
jellegű segítséget, amely hozzájárul a
rendezvény sikeréhez.

Köszönöm figyelmeteket!
Sportbaráti üdvözlettel, tisztelettel,
Sensei Szappanos Zoltán 3.Dan
Seiren - Szappanos Sport Klub
Dunaharaszti
Tel: 0036309902834
Email: szappanos.karatemaraton@gmail.com
Weboldal . www.karatemaraton.hu

