
VERSENYFELHÍVÁS 
 

Szindbád Kupa - Ulti verseny: időpont: 2020.05.23, helyszín: Wellness Hotel Szindbád,  

                                                                                                           8636.   Balatonszemes, Árnyas fasor 1. 
 

A verseny hétvégéhez kapcsolódó tudnivalók, részletek: 
 

Szállás ár - félpanzióval:     9000 Ft/fő/éjszaka/ 2 fős elhelyezés esetén 
                                           12000 Ft/fő/éjszaka/ 1 fős elhelyezés esetén 
 

Gyermek kedvezmények - félpanziós ellátással:     3 éves kor alatt: ingyenes 
                                                                               3-10 éves kor között: 3000 Ft/gyermek/éjszaka 
                                                                            10-15 éves kor között: 5500 Ft/gyermek/éjszaka 
Apartman felár: 4000 Ft/éjszaka 
2 ágyas szobák pót ágyazhatók 
 

Kutyát - a szállodai szabályzatnak megfelelően - csak apartmanban tudunk fogadni, ennek extra 
költsége: 4000 Ft/kutyus/éjszaka.   „Ehhez kapcsolódóan olvassák el a Kisállat házirendünket.” 
 

A fenti kedvezmények minden személynek jár, aki részt vesz a versenyen minden hozzátartozójával 
együtt, akik elkísérik.  
Egy versenyző legfeljebb 7 éjszakára veheti igénybe a kedvezményeket, azaz, egy vagy kettő, vagy három 
stb…, de legalább egy éjszakának a verseny napjára (péntekről szombatra) kell esnie. 
 

A Szindbád Kupa (Ulti verseny) napján - 2020.05.23-án - a versenyen résztvevők, ill. hozzátartozóik a 
szálloda saját szolgáltatásaiból (pl. italfogyasztás, bowling, játékbérlés, stb.) 20% kedvezményt kapnak. 
A közvetített szolgáltatásokra (masszázs, kozmetika) a fenti kedvezmény nem érvényes! 
 

A kedvezmények nem halmozhatók a verseny napján, tehát pl. a Happy Hour 30%-os kedvezményével 
nem összevonhatók! 
 

A szállás tényleges elfoglalása előtt a teljes szállásdíjat ki kell fizetni akár átutalással, akár a helyszínen 
készpénzben. 
 

A szállásdíj további 10 %-kal csökkenthető, amennyiben a szállásdíj 2020. április 30-ig beérkezik a 
 Szindbád Net Kft. számlájára: 
 

-   Szindbád Net Kft., 2095 Pilisszántó, Vörösmarty út 56. 
-   Bankszámlaszám:  Takarékbank Zrt. 7290 0075 1630 0017 0000 0000 
 

Kérjük, hogy a "Közlemény" rovatba tüntesse fel: Szindbád Kupa, a foglalási nevet, pihenésének 
időszakát, illetve az utalást indító bankszámla tulajdonos pontos címét! 
 

Szálláshely regisztráció, illetve bármilyen szállodai szolgáltatási tájékoztató:  Recepció:  06 84 361 071         
                                                                                                          e-mail:  recepcio@szindbad.hu 
 

A "Szindbád Kupa" ulti-verseny nyilvános, azaz bárki részt vehet rajta, aki kedvet érez és 
szeretne egy programokkal turbózott hétvégén részt venni. 
(Bowling, Billiárd, RETRO DISCO, Wellness-gyerek medence és külön játék szoba és még sok egyéb más lehetőség.) 
 

Versenyre a nevezés: a verseny napján - 2020.05.23-án - 09.00 órakor lezárul.  
 

Az 1000 Ft regisztrációs díjat és a 2000 Ft ebédpénzt a MUOE megbízottja a helyszínen szedi be, és 
számol el számla ellenében a szállodai személyzettel (recepció) (az Ebéd kupont a szálloda biztosítja) 
Kupont a hozzátartozóknak ugyancsak a verseny napján 9.00-ig tudunk biztosítani.  
Később már csak étlapválasztásos ebédre lesz lehetőség! 
 

Az Ebéd kuponnal igénybe vehető: ebédidőben 1 főétel ami (húsos és egy nem húsos étel közül lesz választható).   
A verseny kezdetétől bekészítésként zsíros kenyér lilahagymával. 
 

Díjazás: 
 

Az első három helyezett MUOE kupa díjazásban részesül. 
Továbbá az első helyezett számára a Szindbád Hotel egy 2 személyes wellness hétvégét, (3 nap 
2 éjszaka) biztosít, amelyet 2020.06. 30-ig lehet bármely hétvégén vehető majd igénybe. 
 

Szállás foglalásáról mindenkinek magának kell gondoskodnia! 


