NEVEZÉS MÓDOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
McDonald’s BringaMánia Tisza-tó Túra
2022. szeptember 24., szombat
Táv módosítása
Módosítás kisebb távra
Augusztus 31-ig:
Az e-mailben (nevezes@vuelta.hu) jelzett távváltoztatást a szervező díjmentesen elvégzi. Befizetett
nevezés esetén a szervező a nevezési díj különbözetét nem fizeti vissza.
Augusztus 31. után:
Az eredeti (nagyobb távra szóló) rajtszámmal megengedett a részvétel kisebb távon.
Rajtszámcserére (a kisebb távra szóló rajtszámra történő cserére) az eredeti rajtszám leadása mellett
1000 Ft-os díj ellenében van lehetőség a helyszínen a rendezvényközpontban, a problémák nevezési
asztalnál.
Augusztus 31. után már nem tudunk névre szóló rajtszámot biztosítani! A nevezési díjak különbözetét
szervező nem fizeti vissza.
Módosítás nagyobb távra
Augusztus 31-ig:
Az e-mailben (nevezes@vuelta.hu) jelzett távváltoztatást a szervező díjmentesen elvégzi, csak a távok
nevezési díjának különbözetét kell kifizetni. Befizetett nevezés esetén a nevezési díj különbözetét a
Vuelta Kft. 10300002-20114253-00003285 bankszámlaszámára várjuk, közleményben a nevezési
azonosítóval, az eredeti és az új távval.
Augusztus 31. után:
Ha a távmódosítás felfelé történik, akkor a következő a teendő:
1. Eredeti távra szóló rajtszám és rajtcsomag felvétele szeptember 23-24-én (nyitvatartási időben) a
rendezvényközpontban.
2. A problémák nevezési asztalnál 1000 Ft adminisztrációs költség, valamint az augusztus 31-én érvényes
nevezési díjak különbözetének megfizetése után a szervező kicseréli a rajtszámot a nagyobb távra
szólóra.
Augusztus 31. után nem tudunk névre szóló rajtszámot biztosítani!

Befizetett nevezés átadása
Augusztus 31-ig:
Az e-mailben (nevezes@vuelta.hu) jelzett nevezésátadást a szervező 1000 Ft adminisztrációs díj
megfizetése után végzi el. Az e-mailnek arról az e-mail címről kell érkeznie, amit az átadó nevező az
online nevezés során megadott. A nevezés átadásához az új nevezőnek is be kell neveznie. Nevezés
átadása csak az eredeti nevezés távján belül lehetséges. Az e-mailben jelzett kérésre a szervező
visszajelez, ezt követően a Vuelta Kft. 10300002-20114253-00003285 bankszámlaszámára 1000 Ft
adminisztrációs díjat kell elutalni, közleményben az eredeti és az új nevezési azonosítóval.
Augusztus 31. után:
Augusztus 31. után a szervező már nem hajt végre nevezés átadást a rendezvény előtt. Nevezés átadása
csak az eredeti nevezés távján belül lehetséges. Ha ezt követően merülne fel igény a nevezés átadására,
akkor a következő a teendő:
Szeptember 21. 12 óráig az eredeti nevező írjon egy lemondó e-mailt a nevezes@vuelta.hu címre arról
az e-mail címről, mellyel benevezett az eseményre. Az e-mailben tüntesse fel az átvevő nevét, születési
dátumát, lakcímét, mobiltelefonszámát, e-mail címét.
Az átvevő nevező az eredeti nevező rajtcsomagjával, rajtszámával (eredeti nevező nevére szól) vesz részt
a túrán.
Ezt a rajtcsomagot szeptember 23-24-én veheti át a rendezvényközpontban, nyitvatartási időben, a
problémák nevezési asztalnál. Itt van lehetőség név nélküli rajtszámot vásárolni, melynek díja 1000 Ft
(az eredeti rajtszámot pedig szervező elkéri).
Pólóméret-cserére nincs lehetőség.

