
                   ÁVSZ 4.2 sz. függelék

 Tervezett versenyzői létszám * (előző évi: 411 )               fő 410 előző évi 95%-kal nem lehet kevesebb

A) Nevezési díjba tartozó költségek eFt Ft/versenyző

Terep, tájfutás, senior verseny lebonyolítás 1 230 3 000

Verseny közbeni ellátás költségei összesen 738 1 800

Busz bérlés, szállítás a versenyekre 615 1 500

Terembérlés (megnyitó, záró) 902 2 200

Rendezők ( 80 fő), veterán (10 fő)költségei összesen** 2 255 5 500

Érem 451 1 100

Ajándékcsomag, jelvény, táska 1 640 4 000

Nyomda (menetutasítás, karszalag) 492 1 200

Versenyhez terem, sátor, asztal bérleti díjak összesen 820 2 000

Műsor, hangosítás /péntek, szombat/ 656 1 600

előzetes szervezési költségek (bejárások, terep, város, tájfutás) 369 900

Dologi ktg., logó tervezés, térkép, fotós, eü ellátás 492 1 200

> 0

> 0

Összes nevezési díjba tartozó költség 10 660 26 000

Le: VITSPORT Alapítvány támogatása 8 500

KEDVEZMÉNYES NEVEZÉSI DÍJ 17 500

Kísérők nevezési díja *** 13 000
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Megjegyzések:

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

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

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

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

**** 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) 4 000

2. nap reggeli (ha nem a szállásdíjban szerepel) 1 800

2. nap ebéd (1 itallal) 4 000

2. nap vacsora + bankett 7 200

3. nap reggeli (ha nem a szállásdíjban szerepel) 1 800

3. nap ebéd (1 itallal) 0

Ellátási díj (költségek) összesen 18 800

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

Szállásdíj 4*szálláson: 25 000

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

Fizetésre kötelezettek: 700

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.


