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Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok

Tisztelt Karate Maratonisták,
A Karate Maraton nyílt rendezésű!
Minden Nemzet sportolóját szívesen látjuk szervezetektől és stílusirányzatoktól függetlenül!
A Karate Maratonnal bizonyítsuk be azt, hogy különböző stílusszervezetek össze tudnak
tartani egy nem mindennapi cél, illetve egy nem mindennapi kihívás alkalmából, barátságot
alkotva, egymás stílusát tisztelve, mélyen elismerve! Mutassuk meg, hogy a karaténak
milyen összetartó ereje van, és ez nemcsak sport, hanem életforma is egyben!
A Karate Maraton azon vezetők, sportolók dicsősége, akik részt vesznek rajta!
Kedves klubvezetők, sporttársak! A Karate Maratont saját eröböl próbálom megrendezni,
ezért hálásan és nagy köszönettel fogadok (a résztvevö sportolók nevében is) bármilyen
jellegű segítséget, amely hozzájárul a rendezvény sikeréhez.

Engedjétek meg, hogy pár mondatban tájékoztassalak Benneteket a IV.Karate Maraton
nevezési feltételeiről.
A részvételi jegy megvásárlásával mindenki hozzájárul a rendezvény minél magasabb
színvonalú megrendezéséhez, ezért kérlek mintegy támogatási összegként tekintsetek rá.
A IV. Karate Maratonra 3 ütemben lesz lehetőség a nevezésre és a jegyvásárlásra:
2014.12.01.-től 2015.01.15.-ig: 6.500 Ft
2015.01.15.-től 2015.02.28.-ig: 7.500 Ft
2015.03.01.-től 2015.03.28.-ig: 8.500 Ft

14 év alatt 5.500 Ft
14 év alatt 6.500 Ft
14 év alatt 7.500 Ft

Családi kedvezmény: Ha egy családból többen jelentkeznek akkor a fenti árakból további
1.000Ft/fő kedvezményt biztosítunk!
Csoportos kedvezmény: Ha egy dojóból min. 10 fő jelentkezik, akkor minden 10-dik jegy
igénylése után + 1 jegy ingyen jár & a dojó vezető mestere szintén egy db gratis jegyet kap a
rendezvényre!
A részvételi helyek kiosztása a jegyek megvásárlásának sorrendjében fog történni, ezért figyeld a
nevezési oldalt, nehogy lemaradj!

A helyszínen csak akkor lehet jelentkezni, ha még van szabad hely, és 2015.03.23.-tól- 2015.03.28.-ig
jelentkezik a sportoló, vagyis a részvételi szándékát leadja telefonon (+36 30 9902834), vagy az
alábbi email címre: szappanos.karatemaraton@gmail.com

A nevezés 2015.03.22.-én zárul! | 450-500 fő a maximum részvételi létszám!

A jegyvásárlásra az alábbiak szerint van lehetöség:



Készpénzfizetés (akár dojónként is)
Bankszámlára való utalás: (akár dojónként is)
A szappanos.karatemaraton@gmail.com –címre írt emailre egy kódot küldök valamint egy
számlaszámot, és amint megérkezik az utalás, félreteszem a jegyeket, melyeket a
rendezvényen, illetve személyes találkozás esetén lehet átvenni.

Kérek mindenkit, hogy csak az adja le előzetesen a részvételi szándékát, aki biztosan részt
is vesz a rendezvényen.
A már megvásárolt jegy árát sajnos nem tudjuk visszatéríteni, de természetesen más
személyre átruházható!
A belépődíj magában foglal minden résztvevő számára:
 Oklevelet
 Gyümölcsök: Banán, narancs,
alma, citrom stb)
 Érmet
 Csokoládét
 Emlék kupát (kézzel készített) vagy
egyéb emléktárgyat
 Energiaszeletet
 1 db Coca-colát, vagy más üdítőt
 Szőlőcukrot
 1 db 0,5 literes ásványvizet
 Sportkrémeket
 1 db izotóniás italt
 Frissítő masszást a fáradt
izmoknak!
 Frissen készített meleg citromos
 Orvosi ellátást
Ukko teát! (A Karate Maraton
teáját!)
 Szeretetet 
Minden a közös asztalra lesz kihelyezve, az italokból mindenkinek egy-egy jut!
Ez a mennyiség nem elég egy Maratont végigteljesíteni, tehát kérlek Benneteket, hogy
biztosítsátok magatoknak a további frissítőt, ennivalót, folyadékot!
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!
Köszönöm figyelmeteket!

Sportbaráti üdvözlettel, tisztelettel,
Szappanos Zoltán 2.Dan
Dunaharaszti Seiren-Szappanos Sport Klub
Tel: 0036309902834
Email: szappanos.karatemaraton@gmail.com
Weboldal . www.karatemaraton.hu

