Meghívó és információk cégek és intézmények részére
A "HÍV A DUNA" gróf Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regatta és Országos
Egyetemi Bajnokság keretében ismét megrendezzük az elmúlt években nagy sikert aratott
cégek és intézmények közötti evezősversenyt, 2018. május 13-án, a Margitszigeten,
amelyre szeretettel hívjuk és várjuk Önöket versenyzőként, valamint családjukat, barátaikat
nézőként.
Ezt a versenyszámot a 18. századi angol királyi tízevezősök mintájára készült hajókban
bonyolítjuk. Ezekben a hajókban a mozgás egyszerű és biztonságos, nem igényel
komolyabb evezős előképzettséget. Az evezés kiváló eszköze a csapatépítésnek. Aki a vízen
megtanulja, hogy a HALADÁSHOZ EGYÜTT, EGY IRÁNYBA kell húzni a lapátokat, az a
civil életben és a munkahelyén is együttműködő, jó csapatjátékos lesz.
A versenyre nevezhetnek a www.dnhe.hu honlapon keresztül is elérhető nevezési felületen.
 A nevezési díj: 70.000 Ft/csapat, amely a versenyzésen kívül magában foglal két
ingyenes evezési lehetőséget a verseny előtti hetekben, előre egyeztetett időpontban.
 További gyakorlás ára: 10.000 Ft/alkalom.
 A díjak befizetését számla ellenében lehetőleg átutalással kérjük!
 A számlázáshoz a cég hivatalos nevét, a pontos számlázási címet és adószámát
szíveskedjenek megküldeni. Kérjük továbbá a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét is
megadni!
 Bankszámlaszám: Unicredit Bank, 10900035-00000008-14510016
 Az edzések időjárástól függően március utolsó hetében kezdődnek. Mivel a
rendelkezésre álló hajókapacitás korlátozott, a beosztás a jelentkezések sorrendjében
történik. A koordinálást László Veronika (+36 20 250 8716, vercsi.laszlo@gmail.com) és
Ficsor László (+36 30 747 4080, laszloficsor@danubiusnhe.com) végzik.
A csapatokat a versenyt követően hagyományos „gulyás partin” látjuk vendégül.
Ez a verseny az evezőssport egyik legnagyobb számú közönséget vonzó eseménye. Kiváló
lehetőség arra, hogy tovább növelje az Önök cégének ismertségét. Az edzéseken és
versenyzésen túl lehetőséget biztosítunk cégük további reklámozására is, melynek részleteiről
érdeklődésük esetén szívesen egyeztetünk a későbbiekben.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt május 13.-án, vasárnap, a Margitszigeten, erre a
hangulatos, sportos szabadidős programra!
Kérjük, amennyiben felkeltette érdeklődésüket ez az esemény, vagy kérdésük lenne, jelezzék
az info@danubiusnhe.com email címen, vagy László Veronikánál a fenti elérhetőségeken.
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