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Regisztráltam, hogyan tudom kifizetni a nevezési díjat?
Nevezési díjat, csak a 18 éven felüli résztvevőknek kell fizetni, amelynek jelképes díja 500 Ft, azaz
ötszáz forint. A nevezési díjat a rajtcsomag átvételekor a helyszínen lehet készpénzben kifizetni. 

Mire fordítják a szervezők a nevezési díjat?
A nevezési díjak teljes egészében a helyi iskolák számára sporteszközök vásárlására lesznek fordítva.
E nemes célhoz a futók is hozzájárulhatnak, a meghatározott nevezési díjon felüli összeg
befizetésével.

Mit kell magammal vinnem a versenyre?
Mindenképpen hozz magaddal műanyag poharat vagy kulacsot, amibe a frissítőt biztosíthatjuk neked.
Továbbá fontos a kényelmes, sportos ruházat. Kísérőként a kényelmes ruházat szintén ajánlott, emellett
harapnivaló is jól jöhet. 

Ha jelentkeztem egy távra, de meggondoltam magam, jelentkezhetek másikra?
Hogyan?
Kérjük, ez esetben írj a judit.turbeki@lafarge.com e-mail címre legkésőbb az online jelentkezés
lezárásáig (szeptember 9., 23:59). A szeptember 5., éfjélig beérkezett nevezések esetén tudunk névre
szóló rajtszámot biztosítani.

Kapnak valamit a befutók?
Minden induló egy rajtcsomaggal lesz gazdagabb, amelyet a LAFARGE Cement Magyarország Kft.,
valamint a futóverseny támogató partnerei biztosítanak. Emellett pedig minden befutó egyedi betonból
készült befutóérmet kap. A befutóérmek különlegessége, hogy azokat a Királyegyházi Cementgyár
munkatársai kézzel készítik. Kategóriánként pedig az első három helyezett ajándékcsomaggal térhet
haza. 
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Kit tudok keresni, ha egyéb kérdésem van?
További kérdés esetén kérjük, e-mailben vegye fel a kapcsolatot Turbéki Judit,
Kommunikációs vezetővel a judit.turbeki@lafarge.com címen.

Ha egy csapat egyik része már végzett a futással, a másik még nem, hogyan
tölthetjük el a várakozási időt? 
A Királyegyházi Cementgyár parkolójában a kicsiket és nagyokat különböző kézműves foglalkozásokkal
várják a LAFARGE önkéntesei 13 és 17 óra között. Önthettek ki betonfigurákat, lemosható tetoválásokat
ragaszthattok fel, illetve kupakképet is készíthettek.

Jelentkeztem a futóversenyre, de sajnos nem tudok elmenni, mit tehetek? 
Kérjük, e-mailben vedd fel velünk a kapcsolatot a judit.turbeki@lafarge.com címen, hogy törölni tudjuk
a jelentkezésed. 


