
 

2019. július 6-án Szigetvári vízi sportnap!  

Kedves Munkatársak, Sportbarátok! 
 

A Dunántúli Postás Sportegyesület és a Magyar Posta Zrt. Üzemi Tanácsa  
2019. július 6-án Szigetváron családi vízi sportnapot rendez.  

 
A strand és gyógyfürdő gyógy- és termálvizes, valamint normál medencével, wellness 
részleggel, strandröplabda- és műfüves focipályával, teqball asztallal várja a vendégeket. 
A belépőjegy teljes körű fürdőhasználatot foglal magába (wellness részleggel együtt).  
A vállalkozó kedvűeknek lehetőségük lesz különböző vetélkedőkön is összemérni erejüket. 
Az új, részben fedett helyszínen az időjárás viszontagságai sem szólhatnak közbe. 
 
Résztvevők: Elsősorban Baranya-, Tolna-, Somogy- Zala megye DPSE tagjai, de minden 
postai dolgozó és közvetlen családtagjai részvételének örülünk. 
Érkezés: 08.30 (Érkezéskor a résztvevők csuklópántot kapnak.). A regisztráció 12:00-ig tart, 
eddig tudjuk kedvezményes belépővel beléptetni a résztvevőket. 
 
Megnyitó: 09.50 
Programok: 
09:15 – Várlátogatás az érdeklődőknek (500 Ft egyéni hozzájárulással 45 perc) 
10:15 -17:15 – Masszázs négy masszőr bevonásával (500 Ft egyéni hozzájárulás szükséges) 
10:30 – Férfi foci 1+5 fős csapatok előzetes nevezése alapján (műfüves pálya) 
10:30 – Strandröplabda 4 fős vegyes csapatokkal (3 hölgy mindig tartózkodjon a pályán!) 
10:30 – Teqball verseny 2 fős csapatokkal 
13:00 – Szárazföldi váltóversenyek 4 fős vegyes csapatokkal (Gyerekeknek) 
14:30 – Vízi váltóversenyek: 4 fős vegyes csapatokkal (Gyerekeknek 1 óra) 
 
Eredményhirdetés: 17.00 óra 

Az utazás a körzeti sportvezetők önálló szervezésében történik 

Költségek: A részvételi díj DPSE tagoknak egységesen 500 Ft, a nem DPSE-tag postai 
dolgozóknak személyenként 1000 Ft, nem postai dolgozóknak 1300 Ft, diákoknak (6-tól 18 
éves korig) 1000 Ft, mely összeget jelentkezéskor kell befizetni! A jelentkezés 6 éves korig 
ingyenes. A masszázshoz és a várlátogatáshoz 500-500 Ft egyéni hozzájárulás szükséges.  
Minden résztvevő SE-tag és 6-14 éves korú diák 500 Ft-os bont kap, melyet a strand 
büféjében tud beváltani! 
 
Jelentkezés: a mellékelt Jelentkezési lapon (a résztvevők név szerinti felsorolásával 2019. 
július 2-ig Végső Ferenc Gábornál (Vegso.FerencGabor@posta.hu vagy postai úton). 
Érdeklődni e-mailben vagy a 06/30/771-2469-es telefonszámon lehet.  
Fontos, hogy abban a versenyszámban, melyre jelentkeztek, részt is vegyetek!  

 

Várjuk minden kedves DPSE-tag, postás kolléga és családtag jelentkezését! 

Üdvözlettel: 

      Végső Ferenc Gábor                            Pesti László                                            
      főszervező, Baranya sportkörzet vezetője                                    DPSE elnök 


