
Támogatói
(Nem jogosít 

ingyenes részvételre)

Teljes
(minden versenyen 
ingyenes részvételre

jogosít)

Előnevezés
Helyszíni
nevezés

Felnőtt 16 000 Ft 3 000 Ft 5 000 Ft
Nyugdíjas 12 000 Ft 2 500 Ft 4 000 Ft
Diák 8 000 Ft 1 500 Ft 2 500 Ft
Diák: nappali tagozatos, 25 éves korig

A tagdíj azért csökkent, mert kevesebb versenyt tudunk megrendezni a vírus miatt.

Ha van lehetőséged banki átutalásra, ide küdheted a tagdíjat:
Erste Bank: 11600006-00000000-60043782
Számlatulajdonos: Futapest Klub
Közlemény rovatba: kinek a tagdíja, ha számlát kérsz, számlázási cím
Több személy tagdíját is fizetheted egyetlen utalással, csak a közleményben sorold fel őket.
Ha készpénzben fizetnél, bármelyik versenyünkön megteheted, de lehetőleg ne az év első versenyein.
Bankfiókban lehetőleg ne fizess be készpénzben a számlánkra, mert magas jutalékot von le a bank.
Banki fizetésről csak átutalásos számlát tudunk kiállítani a közleményben megadott címre!

Ha új belépő vagy, ki kell töltsél egy tagnyilvántartó kartont is !

Önkéntes segítői munka
Az alacsony tagdíjakat csak úgy tudjuk fenntartani, ha részt vállaltok az Egyesület munkájában
Aki több mint 10 versenyen vesz részt egy évben, 1 versenyen rendezői feladatot kell vállaljon.
A hűségérem számításánál ez ugyanolyan nap lesz, mintha futottál volna.
Az időpont és a feladat megbeszéléséhez írj emailt vagy telefonálj!
A rendezői gárdát a verseny előtt 1 héttel szoktuk véglegesíteni.

Alap
(1 versenyen 

ingyenes részvételre 
jogosít)

Teljes
(minden versenyen 

ingyenes részvételre
jogosít)

Előnevezés
Helyszíni
nevezés

Felnőtt 5 000 Ft 20 000 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft
Nyugdíjas 4 000 Ft 15 000 Ft 2 000 Ft 3 000 Ft
Diák 3 000 Ft 10 000 Ft 1 200 Ft 2 500 Ft

Nevezési díj 2020

Futapest tagdíj 2021
Nevezési díj 2021
(ha nem vagy tag)

Családi kedvezmény: Ha egy családból 3 vagy több fő indul,
a 3-ik és minden további induló 50% kedvezményre jogosult.

Futapest tagdíj 2020

5 000 Ft


