KMDSZ 2013/19. sz. Hírlevele – 2013. nyári teniszezési lehetőség
A KMDSZ 2012 tavasza óta (ld.: 2102/8. sz. Hírlevél)– anyagi lehetőségei függvényében,
korlátozott mértékben – a tagjai számára támogatott teniszezési lehetőséget biztosít, amelyet
az idei évben is folytatunk az alábbi helyszínen, illetve pénzügyi feltétel mellett:
ELTE Sport-telep, XI. ker. Mérnök utcai pálya, 24 hétre szóló salakos teniszpálya-bérlet:
- nyári szezon: 2013. április 24. – október 8. (első sportnap: április 29., hétfő)
- heti egy alkalommal, 2 óra időtartam
- hétfőnként 18.00-20.00 óra között,
- esetleges további lehetőség: keddenként 18.00-20.00 óra között,
- pályabérleti díj: 110.000,- Ft,
- a KMDSZ - a jelentkezések, ill. a pályabeosztás függvényében – az egy aktív tagjára
eső összeg max. 50%-át nyújtja támogatásként, a fennmaradó részt a sportolóknak kell
állniuk.
Kérjük az érdeklődőket, hogy
2013. április 22-én 09.00 óráig
írásban, a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével /előzetesen e-mailen, majd az eredeti, aláírt
példány postázásával) jelentkezzenek a KMDSZ Irodán (kmdsz@mfa.gov.hu), hogy
felmérjük a tenisz iránti igényeket. (A későbben beérkezett jelentkezéseket nem áll
módunkban figyelembe venni.)
Várjuk azon tagtársak jelentkezését is (az idén nyáron hazatérőkét is az augusztusszeptemberi hónapokra), akik nem az egész idényben, hanem csupán alkalmanként
(beugróként, ill. tartalékként) kívánnak játszani.
Amennyiben nincs elegendő számú KMDSZ-tag jelentkező (egy pályára az ideális
létszám az 5-6 fő), úgy lehetőséget látunk más külügyes kolléga bevonására is, az utóbbiak
esetében azonban nem áll módunkban támogatást adni.

Tisztelettel:
Szénási Lajos
a KMDSZ elnöke
Melléklet: Jelentkezési lap – 2013. nyári tenisz

Jelentkezési lap
2013. évi nyári teniszre
Név:
Munkahely:
Elérhetőségek:

házi mellék:

mobil:

hiv. e-mail:

magán e-mail:

KMDSZ-tagság:

Igen

Nem

Ezennel jelentkezem a KMDSZ által szervezett 2013. évi nyári teniszezési lehetőségre:
-

a teljes idényre,

-

az idény második felére (külszolgálatra utazó kolléga helyére)

-

alkalmanként, egyeztetést követően.

(A megfelelőt kérjük aláhúzni.)

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezők számának függvényében meghatározott önrészt kell fizetnem.
Budapest, 2013. április …….
……………………………………………
aláírás

