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ÉMSZ „Nemzetközi” Focikupa - 2019 Párkány 
(Családi foci hétvége Párkányon strandolással,  

szlovák gasztronómiával) 
 

 

 
 

 

Tisztelt Kollégák! 
 

 

Eltérve a hagyományoktól, idén nyár elején kerül megrendezésre az ÉMSZ hagyományos focikupája. 
 

Időpont: 2019. június 28-29. péntek-szombat 

Helyszín: Párkány 
 

A részletes program és a kapcsolódó rendezvények rövidesen felkerülnek a honlapra a jelentkezési 
lappal együtt. 

 

 
 

NEVEZÉS – CSAPATOK JELENTKEZÉSE:_________________________________________ 

 

Kérjük, hogy a nevezési határidőt minden meghívott tartsa be! 
 

Nevezési határidő:  2019. május 6. 
 

Csapatok számára: 160.000.- Ft + Áfa / csapat  (max.10 fős csapatok) 

 

NŐI csapatok indítása egyedi árképzéssel történik. 
 

FONTOS: az érvényes nevezés feltétele, hogy a nevezési díjaknak 2019. május 31-ig be 
kell érkezni az ÉMSZ számlájára. 

 

K&H Bank: 10201099-40265007 

 

Az utalásnál kérjük a megjegyzés mezőben a csapat megnevezését is feltüntetni! 

 
 

 

A focikupa nevezési díja tartalmazza a csapatban résztvevő 10 fő pénteki vacsoráját, 
valamint a szombati nap reggelijét és ebédjét, azonban a szállás költségét nem 

tartalmazza! Az étkezések svédasztalos rendszerben történnek, és 1 üdítőt tartalmaznak. 
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SZÁLLÁS INFORMÁCIÓK____________________________________________________ 

 
 

A szállások a Vadas Termálfürdő területén találhatók, elhelyezés min. 2 max. 4 ágyas szobákban 

történik. A szobák mindegyike saját wc-vel és fürdőszobával rendelkezik. 
A szállások lefoglalása egyénileg történik, magyarul beszélő segítő lesz a foglalásnál és érkezéskor a 

szobák elfoglalásakor.  

A szoba ára tartalmazza a strand belépőt is, a pénteki és szombati napokra. 

 (A szobák 14:00-tól foglalhatók el és a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni.) 
 

A szállás ára egységesen br. 17 Euro / fő 
 

(Az árak bruttó árak és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amelynek mértéke: 18 éves kor felett 1€/fő) 

 
Szállás típusok:  

2, 3 és 4 ágyas szobák foglalhatók. A szobák több épületben helyezkednek el, de természetesen a 

csapattagok azonos szálláshelyen történő elhelyezéséről gondoskodunk.  
 

Szállásigényüket szíveskedjenek csapatonként összefogva lehetőség szerint e-mailben leadni,  

 

Nagy Zsolt 
email: zsolt.nagy@bmigroup.com 

fontos esetekben az alábbi számon lehet egyeztetni: 

(mobil: +421 905 440 381) 
 

valamint az ÉMSZ titkárság email címére is a mellékelt jelentkezési lapot és megrendelőt 

kérjük eljuttatni: 
emsz@emsz.hu 

 

 
Párkány területén az ajánlatunkon kívül egyéb szállás lehetőségek is vannak. Akik esetleg 

komfortosabb, szállásra vágynak azoknak tudjuk ajánlani a közelben lévő panziókat is. Ez esetben a 

szállás foglalások megrendelése teljesen az ÉMSZ-től függetlenül történik. Elérhetőségüket az alábbi 
honlapokon találhatják: 

 

Villa El Camino**    http://www.elcaminohotel.sk/ 

Centrál Ház      https://sturovoubytovanie.sk/ 
Hotel Eliot     http://www.hoteleliot.sk/szallas_parkany_szobak.html 

Hotel St. Florian ***   https://penzion78.wixsite.com/mysite/copy-of-home 

 
 

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK_______________________________________ 

 
 

A focikupa nevezési díja tartalmazza a csapatban résztvevő 10 fő pénteki vacsoráját, valamint a 

szombati nap reggelijét és ebédjét, azonban nem tartalmazza a pénteki ebédet és további személyek 
(kísérők) étkezését. Számukra a kívánt étkezést a mellékelt megrendelő lapon lehet igényelni. Az 

étkezések svédasztalos rendszerben történnek, és 1 üdítőt tartalmaznak. 

 

 
Étkezés (Bruttó árak) 

Péntek vacsora + üdítő        17 Euro / fő 

Szombat reggeli + üdítő         8 Euro / fő 
Szombat ebéd + üdítő       14 Euro / fő 
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A pénteki ebéd: 

A helyszínen a focipálya mellett felállított sátorban lehetőség van pénteken ebéd igénylésére, 
bográcsban főtt vaddisznópörkölttel és 1 üdítővel készülnek a versenyzők és kísérői számára.  

Időpontja: 13:00-14:00 (nem része a nevezési díjnak, mindenki számára térítés ellenében vehető 

igénybe!) 
Pénteki ebéd vaddisznópörkölt bográcsban + üdítő      6 Euro / fő 

 

 
A pénteki vacsora: 

helyszíne a párkányi Kultúrház nagyterme (http://www.kulturasturovo.sk).  

A pénteki vacsora időpontja: 19:30-21:00  

 
Az oda és visszajutásra városnéző kisvonat áll rendelkezésre, de megoldható egyénileg is, parkolni a 

kultúrház előtt és a környező utcákban lehet. Kultúrház előtt korlátozott mennyiségű ingyenes 

parkolóhely áll rendelkezésre, de lehet parkolni a környező utcákban is. 
 

A vacsora svédasztalos:  

 bundában töltött sertésszelet oravai szalonnával, füstölt sajttal és burgonyával 
 sörös bundás csirkemell aszalt szilvával töltve 

 sült sertés szelet párolt káposztával és knédlivel 

 juhtúrós sztrapacska sült szalonnával 
 vegyes savanyúság 

 petrezselymes burgonya 

 pogácsa 

 
 

A szombati reggeli: 

helyszíne szintén a Kultúrház. Időpontja: 7:00-9:30 

Oda jutás egyénileg.  

A svédasztalos kínálat: virsli, tojás, felvágottak, vaj, pékáru, ásványvíz, üdítő, kávé, tea. 

 

A szombati ebéd: 
    a focipálya mellett felállított sátorban lesz. Időpontja: 13:30-15.00 

Oda jutás egyénileg.  

A svédasztalos kínálat: bográcsgulyás, cigánypecsenye, sült kolbász, grillezett csirkemell, burgonya, 

vegyes savanyúság, üdítő 

 
 

Az étkezéseknél és a pálya mellett a büfében a következő ital árakat biztosítják:  

 
Ásványvíz 0,5 l / 1 € 

Cola, Fanta, és Sprite  0,5 l / 1,5 € 

Csapolt sör (Arany fácán-Zlaty Bazant) 0,5 l / 1,5 € 
Csapolt sör (Arany fácán-Zlaty Bazant) 0,3 l / 1 € 

Alkoholmentes citromos (Arany fácán-Zlaty Bazant) 0,5 l / 1,5 € 

Alkoholmentes citromos (Arany fácán-Zlaty Bazant) 0,3 l / 1 € 
Jägermeister 2 € 

Tatra tea 2 € 

Becherovka 1,5 € 

Finlandia vodka 2 € 
Whisky 2 € 

Gyümölcs pálinkák 2 € 

Ezen felül még kaphatók lesznek a büfében: energia italok, Isover italok és szendvicsek 
 

Fontos!!!! A helyszínen a szolgáltatóknál a fizetés csak készpénzben és csak Euroban 

lehetséges!!! 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:_____________________________________________________ 

 

 

 

HELYSZÍNEK ÉS CÍMEK: 

 

A futballpálya címe: Námestie pri štadióne, 943 01 Štúrovo 

A vacsorának és reggelinek otthont adó Kultúrház címe: Hasičská 491/25, 943 01 Štúrovo 

A fürdő címe: Pri Vadaši 2584/2, 943 01 Štúrovo / Recepció: Kasárenská 1260, 943 01 Štúrovo 

 

A helyszínek a mellékelt térképen az alábbiak szerint jelölve: 1-es megjelölés a Focipálya, 2-es 

Kultúrház, 3-as Strand 

 

PARKOLÁS 

Minden vendégnek lehetősége van térítésmentes parkolásra a szállása közelében. A fürdő területére be 

lehet hajtani, a kapun való bejutás kártyával történik.  

A foci pálya mellett is lehetőség van térítésmentes parkolásra. 

Az étkezések helyszíne a Kultúrház, mely előtt korlátozott mennyiségű ingyenes parkolóhely van, de 

lehet parkolni a környező utcákban, ez azonban 17 óráig fizetős.  

 

BANKAUTOMATA 

A futballpálya 50 m-es körzetében 3 bankautomata is található. Javasoljuk a közelebbit az alábbi címen: 

Hlavná 30, 940 45 Štúrovo. 
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FOCIKUPA JELENTKEZÉSI LAP 
(A jelentkezési lapot kérjük a szállás és étkezés megrendelőlappal együtt, az emsz@emsz.hu 

e-mail címre 2019. május 6. -ig megküldeni!) 

 
 

 

Csapat neve: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Csapat tagjai: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………Csapatkapitány 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………………………………………….. 

Résztvevők száma:        ……………. fő 

Elérhetőség:  Csapatkapitány: mobil: …………………………………………………….. 

      e-mail: …………………………………………………….. 

Mivel a verseny helyszíne határon kívüli, a nem szlovák csapatok részéről, minden 

pályára lépő játékosnak rendelkeznie kell európai egészségbiztosítási kártyával.  

Figyelem! A kártya kiváltása időigényes, akár egy hónap is lehet!! Gyorsított eljárásra a budapesti, 
Teve utcai II. számú ügyfélszolgálaton van lehetőség. 

A rendezvény ideje alatt a szervezők gondoskodnak a pálya mellet orvosi felügyeletről, 

azonban javasolt a résztvevők és kísérőik számára a megfelelő biztosítás megkötése 
egyénileg.   

Számlázási adatok 

Számlázási név: ……………………………………………………………….………………………………. 

Számlázási cím: ……………………………………………………………….………………………………. 

Aláírás …………………………………..………… 
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SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS MEGRENDELŐLAP 
 
Szállásigényüket szíveskedjenek csapatonként összefogva lehetőség szerint e-mailben leadni,  

 

Nagy Zsolt 
email: zsolt.nagy@bmigroup.com 

fontos esetekben az alábbi számon lehet egyeztetni: 

(mobil: +421 905 440 381) 
 

valamint az ÉMSZ titkárság email címére is a mellékelt jelentkezési lapot és megrendelőt 

kérjük eljuttatni: 

emsz@emsz.hu 
 

Igényelt szállás 

(A szállás 14:00-tól foglalható el és a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni.) A szállásigényeket a 
szállásadó a beérkezés sorrendjében tudja biztosítani; a rendelkezésre álló egyedi szállás 

lehetőségek miatt javasoljuk mielőbbi jelentkezésüket. 

  
2 ágyas      ………… db …. éjszaka   

3 ágyas      ………… db …. éjszaka  

4 ágyas      ………… db …. éjszaka  

A szoba bérleti díját a szállásadóval a helyszínen, érkezéskor kell rendezni! 

 

Az Igényelt ellátás az alapcsomagon felül külön terítés ellenében 

 

Péntek (június 28.) ebéd (térítéses!)………………………………. fő (6 Euro / fő) 

    vacsora  ………………………………. fő (17 Euro / fő) 

Szombat (június 29.) reggeli  ………………………………. fő (8 Euro / fő) 

    ebéd  ………………………………. fő (14 Euro / fő) 

A nevezési díj tartalmazza a benevezett 10 fő részére a pénteki vacsorát, a szombati reggelit és ebédet.  

Itt csak a plusz étkezési igényeket adja meg! 

 

        (Az árak bruttó árak és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amelynek mértéke: 18 éves kor felett 1€/fő) 

 

Számlázási adatok 

Számlázási név: ……………………………………………………………….………………………………. 

Számlázási cím: ……………………………………………………………….………………………………. 

 

       Aláírás …………………………………..………… 

 

Beküldési határidő:   2018. május 6. 

Figyelem, a kitöltött megrendelő lap megküldése konkrét rendelésnek minősül, a benne szereplő 

szolgáltatások távol maradás esetén is kifizetendők! 
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