
                   ÁVSZ 4.2 sz. függelék

 Tervezett versenyzői létszám * (előző évi: 150 fő)                fő 143

A) Nevezési díjba tartozó költségek eFt Ft/versenyző

Versenyhez terem/pálya bérleti díjak összesen 801 5 600

Rendezők (5.fő) költségei összesen** 127 886

Verseny közbeni ellátás költségei összesen 315 2 200

Díjazás költségei összesen 250 1 748

Sportági értekezlet költsége össz. (Teremdíj +projektor+ellátás ) 80 559

Ajándékcsomag költsége összesen 429 3 000

TOVÁBBI költségek összesen 220 1 538

További költségekből:

Nyomtatás+ boríték+italjegy 120 839

Fényképész 100 699

> 0

> Egyéb költségek*** 0

Összes nevezési díjba tartozó költség 2 221 15 532

Le: külső támogatások, rendezői hozzájárulás 0

TELJES nevezési díj 15 532

Le: VITSPORT Alapítvány támogatása 7 000

KEDVEZMÉNYES NEVEZÉSI DÍJ 8 532

Kísérők nevezési díja *** 6 039

Megjegyzések:

Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó, Kaposvár, Deseda-tó, 2022.06.24-26                        

KALKULÁCIÓS ADATLAP

* Nem lehet kevesebb, mint az előző évi versenyzői létszám 95 %-a



*** A tovább nem részletezett "Egyéb költségek" a TOVÁBBI...." költségek max. 20%-a lehet.

** Minden kööltség figyelembe veendő, ami felmerül, pl. megbízási díj/szolg. díja,étkezés-,szállás-

,utazási ktg., verseny közbeni ellátás-, ajándékcsomag ktg-e).

**** A kísérőkre akkor indokolt nevezési díjat megállapítani, ha velük kapcsolatban a táblázatbeli egyes 

költségek felmerülnek (pl: ajándékcsomag, verseny közbeni ellátás költsége).



B) Ellátási díjba tartozó költségek Ft/fő

1. nap vacsora (1 itallal) 5 100

2. nap reggeli (ha nem a szállásdíjban szerepel) 1 200

2. nap ebéd (1 itallal) 2 000

2. nap vacsora + bankett 10 000

3. nap reggeli (ha nem a szállásdíjban szerepel) 1 200

3. nap ebéd (1 itallal) 2 000

Ellátási díj (költségek) összesen 21 500

C) Szállásdíj 2 éjszakára (benne: ha van, reggeli) Ft/fő

Szállásdíj 1. típus: 8 000

Szállásdíj 2. típus:

D) Idegenforgalmi adó (IFA) 2 éjszakára Ft/fő

Fizetésre kötelezettek: 800

Megjegyzés:

Ha az ellátási és szállásdíj együttesen és összességében a jelen függelék I. pontjában szerinti irányértékek és a 

találkozó időtartama alapján számítható értéknek megfelel, akkor az ellátási és szállásdíjak megállapítása rendezői 

hatáskör. Ezt meghaladó értékű ellátási és/vagy szállásdíj esetén annak jóváhagyása is a nevezési díjnak 

megfelelően történik.


