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Tisztelt Sportbarátok! 

A Magyar Triatlon Szövetség nagy szeretettel vár mindenkit a Szövetség 30. évfordulójára 

rendezett Díjátadó Gálán és Triatlon Bálon. 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az előzetes jegyértékesítés legkésőbb 2020. január 06. 

napján lezárul. A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség! 

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

  

A rendezvény neve:          MTSZ Díjátadó Gála és Triatlon Bál 

Időpontja:                         2020. január 11. (szombat) 

A rendezvény helyszíne:   ELTE Gömbaula, Lágymányosi Campus, 

                                          1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/a. (bejárat a park felől) 

Program: 

13:30 - 14:25    Vendégérkezés Díjátadó Gálára 

  fizetős büfé 

14:30 - 17:00    Díjátadó Gála, Harmónia terem (-1 szint) 

17:00 - 17:55    Szünet, Vendégérkezés Triatlon Bálra 

18:00 - 22:00    Vacsorával egybekötött Gálaest, Gömbaula                    

  

Műsorvezető:   Péter Attila 

 

Fontos információk: 

A 14:30-17:00 óráig terjedő időszakban megrendezett Díjátadón való részvétel minden 

kedves érdeklődő számára ingyenes. 

A 18:00-22:00 óráig terjedő időszakban megrendezett Gálaestre való belépéshez és az azon 

való részvételhez karszalag felmutatása és az est során való viselése szükséges. 
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Részvételi díj:   

16 év alatti és 65 év felettieknek 5.000,-/fő 

16-64 év közöttieknek: 8.000,- Ft/fő 

2019. december 22-ig történő megfizetéssel. 

2019. december 23. - 2020. január 5. között történő befizetés esetén, a késői regisztrálás 

okozta többlet költségek miatt: 

16 év alattiaknak és 65 év felettieknek: 6.000,- Ft/fő, 

Többi résztvevő esetében: 9.600,- Ft/fő költségre változik. 

2020. január 6-tól a jegyvásárlás már nem lehetséges. 

A megvásárolt vouchereket a helyszínen belépést és fogyasztást igazoló karszalagra (jegyre) 

lehet cserélni a regisztráció során. A fel nem használt vouchereket adománynak tekintjük. 

Jegyvásárlás: 

A honlapon, a Díjfizetés bankkártyával menüpontra kattintva, a legördülő sávnál kiválasztva, 

valamint utalással lehetséges. 

Az utalást a Magyar Triatlon Szövetség nevére kérjük átutalni. 

Számlaszámunk: 10918001-00000050-55140008, UniCredit Bank. 

A beazonosításhoz és a résztvevői lista elkészítéséhez kérjük megjegyzésbe és/vagy 

közleményben megjelölni az egyesületet, a résztvevők nevét, valamint a résztvevők számát.  

Parkolási lehetőség:  

Az egyirányúsított parkolóba a Lágymányosi híd felől lehet behajtani és a Petőfi híd felé lehet 

elhagyni a parkolót. 

A helyszínen TOMBOLA jegy vásárolható, amivel értékes ajándékokat nyerhettek! 

  

Minden kedves Sporttársat és Triatlonrajongót szeretettel várunk! 
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