
I. Budaörsi Mikulás futás 

Verseny és megközelítés                         Futónaptár.hu 
     2015. december 6. 

Versenyközpont a Budaörsi Városi Uszoda lesz mely a 2040 Budaörs Hársfa utca 6. szám 
alatt helyezkedik el.  
Tömegközlekedéssel a két helyi buszjárattal 288-al és a 289-el lehet megközelíteni. 
Amennyiben tömegközlekedéssel érkezel úgy legegyszerőbben a Templom térnél tudsz 
átszállni a fent említett buszok egyikére. További Budaörsre közlekedı BKK járatokat ITT 
ered el. 
Autóval : Térkép és leírás 
 
A központban lehetıség lesz a ruhák és csomagok leadására. 

2 táv került kijelölésre. 500 m  és 2,5 Km  

Kicsiknek az uszoda elıtti egyenesben kerül megrendezésre.  
Várható indulás 13:00 
 

 



A buli futam pedig: 

Várható indulás 13:30 

 

  

Kapcsolat 

Email: budaorsifutas@gmail.com 

Az eseményrıl:  

Az eseményrıl fontos tudni, hogy teljesen INGYENESEN kerül megrendezésre. Mikulás 
alkalmából fıként a gyermekeknek szeretnénk kedveskedni. Két táv került kialakításra. Egy a 
kicsiknek mely 500 m lesz, s egy buli futam melynek a távja 2,5 Km.  

A futást követıen tombola sorsolás lesz, melyen az indulók a rajtszámaik alapján indulnak. 
 
A sorsoláson a támogatók által felajánlott nyeremények találnak gazdára. 
 
A nyeremények az esemény facebook oldalán folyamatosan kerülnek közzé.  

Az ünnepekre való tekintettel gondolva a rászorulókra a versenyen adománygyőjés kerül 
kialakításra. Összefogva a al győjtıpont kerül kialakításra a verseny idején.  

Milyen adományt vár? 
Elsısorban tartós élelmiszert (tészta, konzerv, rizs, olaj, liszt, cukor, stb.), tisztító- és 
tisztálkodási szereket (mosószer, mosogatószer, fogkrém, szappan, tusfürdı stb.), jó 
minıségő, használható ruhát, játékot, könyvet vár elsısorban, de mindent, ami 
használható, szívesen fogad. 
 



 

Elıre is köszönjük nagylelküségüket! 

Október 30  

Kedves Versenyzık! 

Korábban sokan hiányolták, hogy nincs befutóérem.  
Késıbb a rendezvény hivatalos eseményén keresztül jeleztétek, ha az plusz költségekkel is járna 
akkor is igényt tartanátok rá. 

Ezen felbuzdulva egyedi érem került tervezésre. Köszönhetıen az egyedi Egyedi 
Éremtartók jóvoltából most a tervezett minta bemutatásra kerül. 

Amit tudni lehet az éremrıl. Egyedi lézertechnológiával kerül kivágásra melyet egy porfestés 
követ. Átmérıje 8-9 cm. Az érem ára: 990.- HUF 
Mivel egyedi gyártásról van szó így idıbe telik annak kivitelezése. 

Akik igényt tartanak az éremre, azok egy válasz e-mail-ben ( budaorsifutas@gmail.com ) kérem 
jelezzék azt a pontos darabszám leadásával. A rendelés abban az esetben lesz érvényes, ha a 
darabszámnak megfelelı összeg ( X db x FT ), átutalásra kerül NOVEMBER 16-ig az alábbi 
számlaszámra:  
Sáfár Norbert 10918001-00000052-98460008 ( Unicredit ) 
Utaláskor kérlek tüntesd fel a közleményben a nevezett(ek)et. 

Mellékelek 2 képet, egyik a terv és a másik egy a már korábbi versenyen átadásra kerültet érem. 



 

 
Sajnos a csomagok már elfogytak!  Esetleg lenne más cég/szervezet aki szponzorálná a 
versenyt, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot! Köszönjük! 

 
 

 



A nevezés elindult!  

 

Nevezz mihamarabb, hogy ne maradj le a meglepetésekrıl!   
 
 

Kapcsolat 



Email: budaorsifutas@gmail.com 

 

 


