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Jelentkezés: a jelentkezési lap leadásával/elküldésével és program befizetésével lehetséges.  

Fizetés módja: Készpénzben az edzéseken vagy egyeztetés után, átutalással az Erste bank: 
 Némethné Gregor Judit Euro  Számlaszám:11600006-00000000-66231635 
                                                                   IBAN:HU48 1160 0006 0000 0000 6623 1635 

kitöltött jelentkezési lap eljuttatásával személyesen,nemethnegregorjudit@gmail.com, címre 
A résztvevők maximális száma meghatározott, ezért a jelentkezések és befizetések sorrendjében tudjuk a 

részvételi helyeket biztosítani. 
Programcsomag ára:  125 Euro (100 Euro/fő+25 Euro/fő Vogalonga regisztrációs díj) 

Név / Nevek:  
(első helyre a kapcsolattartót kérjük írni) 
 
Név:                                            Póló mérete:    Testsúly:      Telefon:                                  
Útlevél vagy személyi szám: 
 
Email:                            Születési idő:               Lakhely: 
 
Név:                                            Póló mérete:    Testsúly:      Telefon: 
Útlevél vagy személyi szám: 
 
Email:                            Születési idő:               Lakhely: 
Név:                                            Póló mérete:   Testsúly:      Telefon: 
Útlevél vagy személyi szám: 
 
Email:                            Születési idő:               Lakhely: 
Név:                                            Póló mérete:   Testsúly:        Telefon: 
Útlevél vagy személyi szám: 
 
Email:                            Születési idő:               Lakhely: 
A programcsomag tartalmazza: a Vogalonga nevezést, regisztráció és csomagátvétel, felszerelés, 
mentőmellény, evezőlapát, hajószállítás, hajótárolás, sárkányhajó/ túrakenu használatát a 
balesetvédelmi oktatás, túravezetők, szervezés és lebonyolítás költségét. 
A program nem tartalmazza: az egyéni utazás, szállás és kötelező biztosítás díját. Velence 
városlátogatási belépőt szedhet melynek várható mértéke 10 Eur/fő. Egy db 24 órás vaporetto hajójegy 
javasolt a szombati napra, mely elég az összes utazásra ez kb. 22 Euró. Ennek érvényessége az első utazással 
kezdődik, amit mindenki maga tervezhet, ezért nem építettük bele a részvételi díjba.  
Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével valamint a program díjának befizetésével válik érvényessé. 
A programon való részvétel átruházható azonban a programok részvételi összegét nem áll módunkban 
visszafizetni. A programcsomag nem megosztható. Jelentkezőként tudomásul veszem, hogy a programba a 
szervezők változtatási jogát elfogadom. Ezt az időjárási és egyéb nem tervezhető körülmények indokolttá 
tehetik. A jelentkezési lap kitöltése szerződéskötésnek minősül. A jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével egyértelműen elfogadom a lemondási feltételeket. A jelentkezőknek, mint a személyes adatok 
kezelésében érintett személyeknek joga van a személyes adataik kiegészítését, helyesbítését, törlését kérni írásban a 
nemethnegregorjudit@gmail.com email címen. 
                                                                              
                                                                                                  ………………………………………………………. 
                                                                                                                           Olvasható név /aláírás 
       Amennyiben kérdésed vagy kérésed merül fel, hívjál nyugodtan a +3630 589 343220 vagy +3620 32 52 901      

          telefonszámon vagy nemethnegregorjudit@gmail.com címre. A www.sarkanyhajozaserd.hu honlapunkon                   
                   megtalálsz minden információ  rólunk, sőt a Vogalonga kisfilmünket is megtekintheted. 
                                                                          Programszervezők: 

Némethné Gregor Judit sárkányhajó edző, szervező, Gregor László túravezető, Németh Attila 
vezető edző, Gregor Alexandra szervező 


