
Monoton Maraton 
Táv: Rajtszám: 

 - nevezési lap -   
  

Befizetett nevezési díj: 
800 Ft 400 Ft 
700 Ft 300 Ft 

Ha számlát kérsz, a hátoldalra add meg a címet! 

Kérjük, olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltsd ki! 

Rajtidő: Célidő: 

Név*:     

Születési dátum*:     

Cím:     

Sportegyesület:     

Mobiltelefonszám*:     

e-mail:     

   

Tudomásul veszem, hogy a túrán saját felelősségemre veszek 
részt, kártérítést a rendezőktől semmilyen jogcímen nem 

igényelhetek. A túra díjazására csak az igazolófüzetben rögzített 
feltételek teljesítése esetén tarthatok igényt. 

   

Szépjuhászné, 201_.11.01.     

 aláírás 

* Ha részt vettél már egy, általunk szervezett teljesítménytúrán, csak a 
kiemelt adatokat kötelező megadni – a többi adatot csak abban az esetben 
szükséges, ha időközben megváltozott! 
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