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Korosztályok

III - IV. korcsoport (összevont)

A verseny
résztvevői

Azon tanulásban akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2019/2020. tanévben beiratkoztak, a verseny időpontjában
az iskola tanulói.

2004 és 2007 között születettek

Az országos döntő résztvevői:
•
Amennyiben egy megyei elődöntőn az adott korcsoportban legalább
2 TANAK csapat részt vett, úgy a megyei elődöntő győztese automatikusan
jogot szerzett az országos döntőn való részvételre.
•
Abban az esetben, amennyiben a megyében nincs legalább 2 TANAK
csapat, úgy a megye egyetlen csapata automatikusan jogot szerzett az
országos döntőn való részvételre, amelyen legfeljebb 20 csapat vehet részt.
•
Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú
és lány tanulói szerepelhetnek. Egy intézményt egy csapat képviselhet az
országos döntőn. Felversenyzés nem lehetséges.
•
Egy csapatba legfeljebb 10 fő nevezhető.
A játékban levő 6 versenyző közül kettőnek lány diáksportolónak kell lennie.
Nevezési határidő

Nevezés

2020. február 28. 24:00
Nevezés a FODISZ VESPA rendszerben!
Kérjük a megyei döntőből továbbjutott csapatokat, hogy az országos
döntőre az aktuális résztvevőkkel szíveskedjenek nevezni, és ugyanott
tüntessék fel a kísérők személyét, valamint szállás és étkezés igényüket a
VESPA rendszerben. A VESPA rendszerben erre a versenysorozatra a
„továbbjutásos” funkciót technikai okokból kikapcsoltuk, ezért a sorozat
minden szintjén „nem továbbjutásos” versenynek fogja jelezni a rendszer,
de a sorozat ettől függetlenül továbbjutásos.
Amennyiben a VESPA rendszerben az étkezés, és szállás igényeket nem
megfelelően, vagy hiányosan töltötték fel, úgy a helyszínen már nincs
lehetőség többlet szállás és étkezés igénybevételére!

Nevezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információ:
Vajtó Richárd országos versenyigazgató
Tel: 0670-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu
Díjazás

Kategóriánkként az I- III. helyezettek egyéni érem, I- III. helyezettek csapat
serleg
Kategóriánkként a IV. – VIII. helyezettek oklevél

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési, díjazási és a csapatok étkeztetési és
szállásköltségeit a rendező biztosítja. Az utazási és egyéb költségek a
résztvevőket terhelik.

Egyéb

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Szállás igénybevételére kizárólag azok a csapatok jogosultak, akik a
kiíráshoz csatolt előregisztrációs lapot kitöltve 2020. február 27. 24.00ig eljuttatták a versenyigazgato@fodisz.hu címre!
Kérem a csapatok vezetőit, hogy minden személy (diák, kísérő,
geépkocsivezető, stb…) töltsön ki egy bejelentő lapot és egy IFA
nyilatkozatot, amit versenynapján a VIP helyiségbe adjon át verseny
segítőinek, hosstesseinek!
Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a
versenyirodán jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.

Tervezett időrend

2020. március 6. péntek
•
•
•
•
•

13:30 technikai értekezlet
13:50 sorakozó
14:00 megnyitó
14:10 csoportmérkőzések
17:45 szállás átvétele, regisztráció

•

18:30-tól vacsora

2020. március 7. szombat
•
•
•
•
•
•

08:00 szobák átadása Kollégiumnak
08:30-tól reggeli
09:00 elődöntők, döntő
11:30 eredményhirdetés
13:00 ebéd
13:40 hazaindulás

2020. január 15.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége

ELŐREGISZTRÁCIÓS LAP
Alulírott előzetesen jelentkezem a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége szervezésében megvalósuló Zsinórlabda Országos Diákolimpia Döntőre.
Időpont: 2020. március 6-7.
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép.
A sportversenyen való részvétel díjtalan, feltétele az előzetes regisztráció ill. a nevezés határidőre
történő teljesítése a FODISZ VESPA rendszerben.
Szállás jelentkezéseket e-mailben
Vajtó Richard (+36 70 370 4731) versenyigazgato@fodisz.hu címre várjuk

Szervezet /Intézmény neve:
…………………………………………………………………………………………………………

Résztvevők létszáma
Fiú
Lány
Kísérő (ffi)
Kísérő (nő)
Gk. vezető
Összesen

Kérjük segítse munkánkat a regisztrációs lap kitöltésével és 2020. február 27-ig történő
visszaküldésével.

Dátum: 2020. …………………………..
aláírás …………………………

BEJELENTŐLAP/NOTIFICATION
(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!/ Please fill in with capital letters!)
Bejentőlap/ Personal data
Szálláshely neve (Accommodation
Szoba száma (Accommodation
completed)
completed)
Vezetéknév, keresztnév:/ Guest’s
name (Firstname, surname)
Születési hely, idő:/
Place of birth, date
Lakóhely / Address
Állampolgárság / Citizenship
Szem.ig.,vez.eng.,diákig. száma/
Id.number, passport number
Érkezés időpontja/Check in time
Távozás tervezett
időpontja/Check out time
Gépjármű rendszáma/ Car
registration number
Telefonszám,e-mail cím/Phone
number
Fizetés módja/payment method
Dátum / Date
Aláírás/
Signature

Készpénz/Cash:

Átutalás/Transfer:

Fizetett összeg(szálláshely tölti ki!)/
Payed sum(accommodation completed)

BEJELENTŐLAP/NOTIFICATION
(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!/ Please fill in with capital letters!)
Bejentőlap/ Personal data
Szálláshely neve (Accommodation
Szoba száma (Accommodation
completed)
completed)
Vezetéknév, keresztnév:/ Guest’s
name (Firstname, surname)
Születési hely, idő:/
Place of birth, date
Lakóhely / Address
Állampolgárság / Citizenship
Szem.ig.,vez.eng.,diákig. száma/
Id.number, passport number
Érkezés időpontja/Check in time
Távozás tervezett
időpontja/Check out time
Gépjármű rendszáma/ Car
registration number
Telefonszám,e-mail cím/Phone
number
Fizetés módja/payment method
Dátum / Date
Aláírás/
Signature
Fizetett összeg(szálláshely tölti ki!)/
Payed sum(accommodation completed)

Készpénz/Cash:

Átutalás/Transfer:

NYILATKOZAT

Űrlapkód:

az adómentességre jogosító tartózkodásról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén

35NY-17-01

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztály
Pécs, Endresz Gy. u. 8/A.  7602 Pécs, Pf.: 45  72/514-780, 20/278-2555  72/514-788

2017.01.04.

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!
1. Adómentességet igénybevevő azonosító adatai*:
vendég neve*:
város
község

lakóhelye*:

közterület
neve

közterület
jellege

születési helye, ideje*:

,

érkezés napja*:

év

hó

nap

távozás napja*:

év

hó

nap

adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma*:

hsz.

év

ép.

hó

lh.

em.

ajtó

nap

nap

2. Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. §)*: (A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie!)

a.

18. életévét be nem töltött magánszemély

b.
c.

gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján




Intézmény neve :



Címe:
közterület
neve

d.a.

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

vendéghallgató a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél (C+, ERASMUS)

d.b. gyakorlati képzésen vesz részt a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél
d.c. hallgatói jogviszonyához kapcsolódó gyakorlati idejét tölti a Pécsi Tudományegyetem valamely intézményében vagy Pécs
város illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságnál
e.
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése miatt, szolgálati
kötelezettséget teljesítő hozzátartozója
f.
a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés
miatt







Vállalkozás neve (cégneve):
Pécsi címe:

A *-al jelölt részek kitöltése
A *kötelező

Adószáma:
g.
h.

Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy
az önkormányzat illetékességi területen lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a
bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti
tag, használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
,

év

hónap

nap
vendég aláírása




