
  

TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelt Szövetségi Vezetőségi Tagok, kedves Kollégák! 

Részvételi díjak  

Az EVDSZ Vezetőségének döntése alapján az EVDSZ személyenként 1 db belépésre és a programokon való 

részvételre jogosító karszalagot, 1 db étkezési jegyet, 1 db ásványvíz-jegyet, 1 db kávé jegyet biztosít 80 %-os 

kedvezménnyel tagjainknak és családtagjainknak, a 18 év alatti résztvevőknek pedig jelképes összegért.   

A részvételi díjak a tagszakszervezetekkel utólagosan kerülnek elszámolásra, a rendezvény után kiállított rendelkező 

levél alapján. Részvételi díjak: 

Szakszervezeti tag és 
FELNŐTT családtagjainak a 

részvételi díja 

Szakszervezeti tag 3-18 
éves családtagjainak a 

részvételi díja                      

Szakszervezeti tag 3 év 
ALATTI családtagjainak a 

részvételi díja                      

2500 Ft/fő 1000 Ft/fő 0 Ft/fő (térítésmentes) 
 

A Tagszakszervezetektől július 30-án kérünk egy előzetes regisztrációt és jelentkezési részeredményt.  A végleges 

összesítést és a tagszervezeti összesítő lapo(ka)t 2022. augusztus 9-én 16 óráig e-mailben megküldeni 

szíveskedjetek!  

A honlapról letölthető és mellékelten is küldünk egy javasolt tagi jelentkezési lapot is, amelyet az EVDSZ-nek nem 

szükséges beküldeni, de a GDPR miatt a tagszervezeteknek fontos, hogy a jelentkezések tagonként külön 

történjenek, és a jelentkezők hozzájáruljanak az adatok továbbításához. 

A létszám és menüigény módosítására 2022. augusztus 15-én 16 óra után nincs lehetőség. 

A rendezvény lebonyolítása után az előzetesen jelzett és a tényleges adatokkal kapcsolatban történt egyeztetéseket 

követően, a tényleges költségek ismeretében kerülnek meghatározásra a fizetendő összegek, amelyet - az EVDSZ 

által kibocsátott rendelkező levél alapján- a tagszervezetek fizetnek meg.  

Az étel és italjegyek, karszalagok a szakszervezeti tagoknak név szerint kerülnek átadásra a rendezvény 

helyszínén, amelyek átvételét ott aláírásukkal igazolják. Csak annyi étkezési jegy és karszalag kerül átadásra, 

amennyien személyesen megjelennek a regisztrációs sátornál.  

Az EVDSZ Családi Nap résztvevői számára elkülönített parkolóhely áll rendelkezésre a területen, ahol 75 db 

személyautó parkolására van lehetőség. A buszok számára ugyancsak elkülönítetten lesz lehetőség parkolni, ezért  

kérjük, hogy azt is jelezzétek előzetesen, ha külön busszal érkeztek, csoportosan.  

A kalandpark 10 km-es körzetében található szálláshelyekből összegyűjtött tájékoztató anyag a mellékletben 
található. 
 
 
 

 



 

Útvonal a rendezvény helyszínére 

A helyszín Budapestről az M6-os autópályán, majd a 6-os úton, aztán a 66-os úton közelíthető meg, a Wase és a 

Google térkép navigációs programok Mecsextrém Park néven tartalmazzák a rendezvény helyszínét. Arra 

figyeljetek, hogy a GPS esetenként egy erdei útra visz, így bármely irányból érkeztek érdemes a 66-os utat 

választani, arról megközelíteni a parkot. 

  

A 66-os útról tábla jelzi, hogy hol kell lekanyarodni a parkba, ezt a táblát kell keresni: 

 

 
 



 

Bekanyarodva, az alpesi kötélpark mellett az úton haladva egy parkolóhoz jutunk, amely NEM a Családi nap 

parkolója! (Valószínűleg itt lesz a buszparkoló) Innen a biztonsági szolgálat fog már mindenkit a parkolóhelyre 

irányítani, valamint az aszfalton felfestések is segítik a parkolóhelyre jutást: 

     

      

 

 

Érkezés a rendezvény helyszínére, parkolás 

Az úton befelé haladva biztonsági őrök fogják a buszokat a buszparkolóba, a személyautóval érkezőket a 

rendezvényünk résztvevői számára fenntartott személygépkocsi parkolóba irányítani. Kérjük, hogy kövessétek a 

biztonságiak utasításait, oda parkoljatok, ahová ők irányítanak Benneteket! 

A parkolás - érkezéstől 18 óráig - a családi nap résztvevői számára ingyenes. Érkezésre 9:30-tól van lehetőség.  

 

 

 

 

 

Amint a térképen is látszik, Pécsről a 4-es helyi járat 

felmegy a Parkba és a főbejárat előtt áll meg, a park 

területén belül, így aki nem személyautóval vagy 

szervezett szakszervezeti busszal érkezik, az is el 

tud jutni a helyszínre. 



 

 

Regisztráció, nyilatkozatok leadása, étkezési jegyek, karszalagok átvétele 

 

 

A parkolás után a rendezvény térképen fehér nyíllal jelölt helyen történik a 

Családi Nap résztvevői számára a beléptetés. A feltüntetett helyen található 

regisztrációs sátorban történik a karszalagok, valamint az étkezési és 

italjegyek átadása - átvétele.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előbbiek átadásának elengedhetetlen 

feltétele a tájékoztató mellékletét képező dokumentum (Kép-, Videó 

rögzítés beleegyező nyilatkozat) kinyomtatott családonként 1 db kitöltött, 

aláírt példányának leadása a regisztrációs sátorban! 

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat előre nyomtassátok, töltsétek ki és írjátok 

alá, úgy hozzátok magatokkal, ezzel is segítve a regisztráció gördülékeny 

lebonyolítását! 

 

A regisztráció bonyolításához önkéntesek jelentkezését ismételten várjuk! 

Ha van kedves 2 órás időtartamban segíteni a résztvevők regisztrációját, akkor kérjük, hogy jelezd ezt nekünk a 

jelentkezes@vd.hu e-mail címre írt levélben legkésőbb augusztus 10-ig a neved, telefonszámod, e-mail címed és 

szakszervezeted megadásával. Segítségedet egy meglepetés ajándékkal tudjuk meghálálni! 

A regisztráció menete: 

1. Parkolás után készítsétek elő a kitöltött nyilatkozatokat és gyertek a regisztrációs sátorhoz. 
 

2. A regisztrációs sátoron ki lesz írva a szakszervezetetek neve. Ahol a szakszervezetetek nevét látjátok, 

ott kell regisztrálni családonként 1 főnek.  

A szakszervezet és a saját nevetek megadása és a kép- és videó rögzítési nyilatkozat leadása után az 

átvételi dokumentumot kell aláírni. 

 

Ezt követően a regisztrációt végző személy át fogja adni az üdvözlő csomagot, amely tartalmazza: 

 családonként az előre leadott igénylés alapján az étkezési, ásványvíz és kávéjegyeket                                               

(18 év alatti résztvevőknek kávéjegyet nem tartalmaz a csomag) 

 A karszalagokat ott fogjuk átadni mindenkinek (a 3 év alatti gyermekek is kapnak karszalagot). 

 Célszerű minden gyermek karszalagjára ráírni a szülő/felnőtt kísérő telefonszámát annak érdekében, 

hogy ha netán elkeveredne, akkor a biztonságiak meg tudják könnyíteni az egymásra találást.  

 A Mecsextrém park térképét 

 A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatóját 

 Szolgáltatók ajánlatait és egyedi kedvezményt biztosító kuponjait 

 Tagkártya szolgáltatók ajánlatait tartalmazó táblázatot kódokkal 

 A résztvevő gyerekek számára egy kis ajándékot 

 

Étkezési és italjegyek beváltása 
 

Az ebédjegyek beváltására 3 turnusban 12:00 és 14:00 óra között a plakáton Büfé, ebéd felirattal ellátott 

sátorban lesz lehetőség. 

Az ásványvíz és kávéjegyeket a rendezvény időtartama alatt ugyancsak itt lehet beváltani. Ebben a büfében 

térítés ellenében vásárolható: üdítő, ásványvíz, sör, jégkrém, édességek. A Mecsextrém Park büféje is nyitva 

lesz, amelyben a park más vendégeivel együtt az előbb felsorolt termékek és korlátozott kapacitással meleg étel 

vásárlására /fogyasztására is lehetőség van. 

mailto:jelentkezes@vd.hu


 

 

 

Az étkezési jegyeken feltüntetésre kerül a turnusok száma és időszaka is, de előzetesen – a létszám véglegesítése 

után - tájékoztatunk Benneteket, hogy mely szakszervezet tagjai melyik turnusba tartoznak. 

Az ebéd elfogyasztására az egyenként 150-200 fő befogadására alkalmas két darab étkező sátorban lesz 

lehetőség. Kérünk Benneteket, hogy annak érdekében, hogy mindenki le tudjon ülni, az étkezési jegyen 

feltüntetett időszakban ebédeljetek, az ebédidőben (12 - 14 óra között) csak az étkezési jegyen feltüntetett 

időszakban tartózkodjatok a sátorban. Megértéseteket köszönjük! 

 

Játékokkal, időjárással kapcsolatos információ 

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy több játéknál életkor, magasság és/vagy súlykorlátozás van érvényben, melyet 

a játékok igénybevételénél vegyetek figyelembe: 

 



 

 

A bob pályánál minden csúszásról készül egy fotó, amelyet a látogatók megvásárolhatnak fénykép, hűtő 

mágnes, kulcstartó formájában. 

A Mecsextrém Park vezetője az esetleges rossz időre vonatkozó Kalandpark használatról az alábbi 

tájékoztatást adta: 

„Rossz idő esetén a vendégeink biztonsága az elsődleges számunkra, így abban az esetben zárunk le 

játékokat, amennyiben az időjárási körülmények veszélyessé teszik annak használatát. Ez azt jelenti, 

hogy eső esetén elsősorban az elektromos játékokat zárjuk le, illetve azokat, amelyeknél csúszásveszély 

lép fel. Minden lezárást a helyszínen mérlegelünk a biztonsági szempontok figyelembevételével!” 

 

Bízunk benne, hogy esőmentes lesz a nap, így ezen körülmények ismeretében bíztatunk Benneteket, 

hogy gyertek el, jelentkeztetek! Biztosak vagyunk benne, hogy bármilyen lesz az idő, nem fogunk 

unatkozni! 

 

  

 

 

 


