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Kedves Versenyzők! 
 

A Döntőt érintően néhány fontos tudnivaló: 
 

• A visszaigazoló lapokat e-mailben kérjük 2021. október 4-ig megküldeni számunkra. Ez a lap 

lesz a zsűri értékelő lapja is, így kérjük olvashatóan, pontosan kitölteni, ha lehet géppel!  

• Ha valakinek kérése van a fellépése időpontját illetően, az okt.4-ig jelezze azt, mert ha 
összeállt a program, összeállításra került az anyag a zsűrinek, kiküldésre kerültek a meghívók, 

már nem fogunk tudni változtatni. A többi fellépő is a szerint készül már, s nekik is borul az 

ütemtervük. 

• A mellékelt jelenléti ívet kérjük aláírva érkezéskor leadni a regisztrációnál. A szólisták a 
helyszínen írnak alá. 

• Egyeztetés alatt áll az étkeztetés. Menüt tudunk rendelni ami megfizethető, de ugye ez nem 

óriási adag: csontleves, óvári sertésborda (sonkával,pirított gombával és sajttal lefedve a hús) 

rizi-bizivel, savanyúsággal és kancsó víz az asztalokra. A menü ára: 1.700 Ft. Ehhez 

Szövetségünk támogatást tud adni. Tervezetten 500 Ft/fő összegben. Az árát össze kell otthon 
szedni és egyben lehet fizetni a regisztrációnál érkezéskor. Itt átadjuk a jegyeket és egyeztetjük 

az étkezés időpontját. Igény esetén a rendezvényt követően az étkezésről számlát fogunk tudni 

küldeni.  
A visszaigazoló lap megküldésekor kérjük jelezzék a fellépők, hogy hány főre kérnek 

étkezést. A vállalkozónak meg kell adnunk a létszámot. 

• A döntőn való részvétel feltétele az éves tagdíj befizetése. Tisztelettel kérjük utalni! 

• A rendezvények kezdésének és zárásának tervezett időpontjai: 

A Bp. környéki csoportokat tudjuk elsősorban a műsor elejére beosztani, ők azért így 
számoljanak vele. Köszönjük megértésüket a távolról jövők nevében! 

Ifjúsági tervezett kezdés: 09.45 óra Megnyitó,   10.00 óra- Verseny kezdés, 16.00-Ünnepi 

megemlékezés keretében kitüntetések átadása, eredményhirdetés. 

Felnőtt tervezett kezdés: 09.00 óra Megnyitó,   09.15 óra- Verseny kezdés. Várható 
eredményhirdetés 18.00-18.30 óra 

• Az öltözőket forgó rendszerben tudjuk biztosítani, tehát fellépés után kérjük, hagyják el az 

öltözőket a fellépők, legyenek egymásra tekintettel, s a fellépés sorrendjében öltözzenek, 

hangoljanak, énekeljenek, értéket ne hagyjanak az öltözőkben, mert azokat nem tudjuk zárni. 

• A színházteremben szigorúan tilos ételt, s italt fogyasztani. 

• A színházteremből ki- és bejárás a műsor közben ne, csak taps alatt történjen. 

• Kérjük, a díjak átvételéhez viseletben jöjjön színpadra a csoport-szólista képviselője. 

• Mindenki figyeljen a fellépés sorrendjére, s időben készüljön a színpadhoz. 

• Jelen helyzetben nem kötik a házba való belépést oltási igazolványhoz. Ha ez változik, 
tájékoztatni fogjuk a csapatokat. 

• Helyszín: Csepeli Munkásotthon  (1215 Budapest, Árpád u. l.) 

• A fellépő csoportoknak a helyszínen kerül kiosztásra a Vass Lajos könyv. Jó volna, ha ismerős 

vagy szomszédos csoportoknak is el tudnák vinni a jelenlévők. Kérjük egyeztessék ezeket a 

csapatok, szólisták egymás között. 

• Ha szükséges valamit megbeszélni, telefonon is elérhetőek vagyunk, szívesen segítünk! 
 

Mindenkinek jó felkészülést, sikeres versenyzést és kellemes időtöltést kívánunk! 
 

Budapest, 2021. 09. 15. 

                                           Mi nagyon várjuk már a találkozást! 
 

 

                                                                                    Vezetőség nevében Farkas Márta elnökhelyettes 
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