GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Lafarge Jótékonysági Futóverseny és Jubileumi Nyílt Nap

1. Hol tudok regisztrálni a rendezvényekre?
Minden információ és a jelentkezési lapok is honlapunkon
találhatók: www.futas.lafarge.hu Amennyiben egyedi
kérdése van, keresse Turbéki Juditot a +36-30-541-4034-es
telefonszámon vagy a judit.turbeki@lafarge.com e-mail
címen.
2. Regisztráltam, hogyan tudom kifizetni a nevezési
díjat?
A felnőtteknek 500 Ft-os jelképes nevezési díjat kell fizetniük, amit csak a helyszínen tud befizetni
futóverseny napján az adott táv regisztrációs idejében.
A nevezési díjakból befolyt teljes összeget a környékbeli iskolák részére ajánljuk fel.
3. Mit kell magammal vinnem a versenyre?
A kényelmes, sportos ruházat fontos, ezen kívül a futáshoz sorszámot és frissítőt mindenki számára
biztosítunk. Kísérőként a kényelmes ruházat szintén ajánlott, emellett egy kis víz és harapnivaló is jól
jöhet.
4. Hogyan vehetünk részt a Nyílt Napon?
A Nyílt Nap is előzetes regisztrációhoz kötött, ami megtehető a következő linken:
www.gyarlatogatas.lafarge.hu weboldalon.
5. Ha egy csapat egyik része már végzett a futással, a másik még nem, hogyan tölthetjük el a
várakozási időt?
A helyszínen délután kézműves foglakozásokkal várunk mindenkit, emellett pedig előzetes
regisztrációval részt lehet venni Nyílt Napunkon, szintén a délutáni órákban. A Nyílt Napra a
www.gyarlatogatas.lafarge.hu oldalon tud előzetesen regisztrálni.
6. 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.
7. Milyen Covid-intézkedések várhatók a helyszínen?
A maszkviselés a jelenlegi helyzet alapján nem kötelező a helyszínen, viszont minden résztvevőt a
távolság betartására és a rendszeres kézfertőtlenítésre ösztönzünk. Mivel a szabályozás bármikor

változhat, javasoljuk a honlapunk és Facebook oldalunk rendszeres megtekintését, itt fogjuk közölni az
aktuális járványügyi intézkedéseinket.
8. 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). Ezt követően nem tudjuk módosítani a távokat.
9. Jelentkeztem a futóversenyre, de sajnos nem tudok elmenni, mit tehetek?
Kérjük, e-mailben vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy törölni tudjuk a jelentkezésed.
Turbéki Judit: +36-30-541-4034
judit.turbeki@lafarge.com
10. Regisztráltam egy csoportot a Nyílt Napra, de nem tudunk elmenni, mit tehetek?
A honlapunkon található elérhetőségek valamelyikén jelezd, hogy nem tudtok megjelenni a Nyílt
Napon, így másnak lesz lehetősége betölteni az üres helyet:
Turbéki Judit: +36-30-541-4034
judit.turbeki@lafarge.com

