
Kedves Versenyző Csapatok!       
 
A 2018. évi Pneumobil verseny előzetes programja az alábbiak szerint alakul: 
2018. május 10. csütörtök  Regisztráció, gépátvétel, zsűrizés (Körcsarnok) 
2018. május 11. péntek  Tanári konferencia és hallgatói prezentációk (Hotel Flóra) 
    Városi felvonulás (Dobó tér) 
    Időmérő futam (Érsekkert) 
    Vacsora (Körcsarnok) 
2018. május 12. szombat  Edzőfutamok (Érsekkert) 
    10:00 Hivatalos megnyitó (Érsekkert) 
    10:30-15:00 Versenyfutamok (Érsekkert) 
    Kísérőprogramok és eredményhirdetés (Érsekkert, kb 17 óráig) 
     
A részletes programot áprilisban küldjük. 
Aktuálissá vált a szállásigényetek véglegesítése is, amit a pneureg.hu oldalon tudtok megtenni. 
 
A szállással kapcsolatban az alábbiak véglegesítésére van szükség: 

- csapattagok adatainak módosítása, kiegészítése ahol szükséges, amely a szállásbejelentés 
miatt fontos 

- kérjük a csapattagok a diákigazolvány számukat is adják meg az adatlapon 
- ételérzékenység megjelölése, amennyiben speciális étrendet kér valaki 
- szurkolók adatainak megadása, amennyiben Veletek tartanak a versenyre és szállást vagy 

ellátást szeretnétek a részükre foglalni 
- szállásigény véglegesítése, mely napokra szeretnétek szállást kérni 

 
A pneureg.hu oldalon 2018.03.15-től lesz elérhető a szállás és szurkolói regisztrációra kialakított 
felület. A visszajelzésre 2018.04.15-ig van lehetőségetek. 
 
A csapatok számára alapesetben biztosított szolgáltatásaink: 
A kiírással összhangban a benevezett versenyzőknek (maximum 4 fő), és a támogató tanár részére 
tudunk szállást és ellátást biztosítani. A támogató csapattagok térítés ellenében vehetik igénybe 
ugyanazt a szállást és ellátást, amelyet a versenyzőknek is biztosítunk. Ld. lenn. 
A fenti létszámra a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: 
 
Szállás 

• Szállás biztosítása május 10/11 és 11/12-én éjszakára 

• 2-4 ágyas, részben zuhanyozós szobákban 

• Figyelem! Amennyiben a felkészítő tanár a csapattagokkal egy szobában kíván aludni, 
azt jelölje meg a szállás regisztrációs oldalon. Ebben az esetben a diákok számára 
biztosított szobatípusban tudjuk elhelyezni a szabad helyek függvényében.  

 
Étkezés: 

május 10-én csütörtökön:  
nincs ellátás 

május 11-én pénteken: 
Reggeli – a szálláshelyen 
Ebéd – Hotel Flóra 
Vacsora - a versenyközpontban (Körcsarnok) 

május 12-én szombaton:  
Reggeli - a szálláshelyen   
Ebéd - a versenyközpontban (Körcsarnok) 

  
 



2018. április 15-ig kérhető, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 
 
Szálláslehetőségek: 
A korábban érkező és/vagy később távozó csapatok minden tagja számára 05.09-én és/vagy 05.12-én 
éjszakára, illetve a támogató csapattagok számára minden éjszakára (05.09-12. között, a leadott 
szállásigény alapján) az alábbi feltételekkel tudunk önköltségesen szállást biztosítani: 
Motel Botax: 

• 4-5 ágyas zuhanyzós szobákban: Br. 3.300 Ft/fő/éj + 450 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 

• 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban: Br. 4.200 Ft/fő/éj + 450 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 

• Kontinentális reggeli rendelhető: Br. 1.200 Ft/fő összegért. 
 

Az erre vonatkozó igényeket legkésőbb 2018. április 15-ig jelezzétek felénk a pneureg.hu-n, az ez után 
beérkezett igények kiszolgálása egyedileg történik, nem tudjuk garantálni a szállást ugyanezen a 
szálláshelyen. A szállás- és a reggeli díjakat a gépátvétel előtti regisztráció során kell majd kifizetni 
(készpénz/bankkártya). A határidő letelte után visszaigazolást küldünk majd Nektek, mely tartalmazza 
az igényelt szolgáltatásokat, és a fizetendő végösszeget. 

 
 

Szurkolók részére, 2018. április 15-ig kérhető, korlátozott számban, térítés ellenében igénybe 
vehető szolgáltatások: 
 
Amennyiben szurkolókat szeretnétek beregisztrálni a versenyre ezt szintén a pneureg.hu oldalon 
tudjátok megtenni. Fontos, hogy az Ő esetükben is meg kell adnotok a szállásbejelentéshez szükséges 
adatokat. A szurkolók részére a szállás és az ellátás önköltségen biztosítható, amely a gépátvétel előtti 
regisztráció során fizetendő (készpénz, bankkártya). 
A szurkolók számára korlátozott számban tudunk szállást biztosítani, amely kizárólag a szervezői 
visszaigazolás után tekinthető véglegesnek. 
 
Szállás- és étkezési lehetőségek, díjak: 
 
A pneureg.hu-n azt is meg kell jelölni, hogy mely napokra szeretnétek a szurkolók részére szállást 
és/vagy a csapatokkal megegyező ellátást kérni. A szurkolók által megrendelt szolgáltatások 
kifizetéséért a csapatkapitány a felelős. A szolgáltatások opcionálisak, de 2018. április 15-ig 
mindenképpen szükséges igény szerint a foglalásuk. 
 
Május 9-13. közötti éjszakákra, elhelyezés motelben a csapatokkal együtt az alábbi árakon: 
 

• 4 ágyas zuhanyzós szobákban: Br. 3.300 Ft/fő/éj + 450 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 

• 2 ágyas zuhanyzós szobákban: Br. 4.200 Ft/fő/éj + 450 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 

• Kontinentális reggeli rendelhető: Br. 1.200 Ft/fő összegért. 
 

Igényelhető étkezések és áraik: 

• Pénteki büfé ebéd díja: Br. 4.500 Ft/fő 

• Pénteki csapatvacsora díja: Br. 3.600 Ft/fő 

• Szombati ebéd díja: Br. 3.600 Ft/fő 
 
Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy minden étkezés étkezési jegy alapján történik.  
 
Amennyiben a regisztráció során bármilyen kérdésetek merül fel, kérjük forduljatok Molnár Rékához, 
email címe: molnar.reka@unisport.hu, tel.: +36/30 612-7235. 
 
Üdvözlettel, 
Pneumobil Szervezők 

mailto:molnar.reka@unisport.hu

