
Újra indul a Ványa ’la zumba ! 
                                
                               MEGHÍVÓ 
        Dél-Alföldi Postás Vízi-parti Dévaványán.   

Helye: Dévaványa Sporttelep és Strandfürdő 
 
Ideje: 2019. augusztus 11. vasárnap. 
08,00 órai kezdettel  

Augusztus második vasárnapján újra szeretettel várjuk a dél-alföldi 
postásokat és családtagjaikat egy sportos-strandos nyári hétvégére !    

Strandfürdő területén 08,00-tól – 15,00 óráig 

 strandröplabda 4 fős csapatokkal,  
 darts, női és férfi / kategóriában / 
 csocsó     / 2 személyes csapatok jelentkezését várjuk /  
 petanque / 2 személyes csapatok jelentkezését várjuk / 
 sakk 
 lengőteke sportágakra és lazításképpen vízi zumbára !  

      Eredményhirdetés tervezett időpontja 15,30. 
 
A Sporttelep területén megyék közti postás öregfiúk nagypályás futballmeccs 10,00-11,30-ig. 
 
A jelentkezéseket legkésőbb augusztus 2-ig kérjük a sportkörzet vezetőjének leadni, az egyéni és 

csapatnévsorokkal illetve a sportág megnevezésével együtt. A határidőig beérkezett nevezések alapján,  

térítésmentesen strandbelépőt, és ebédet biztosítunk minden regisztrált résztvevőnek.  

 A sportnapot szervező és szponzoráló KPSE, valamint azt anyagilag támogató Postás Szakszervezet a tagjai és 

közvetlen családtagjai számára résztvevőnként 1 italjegyet is biztosít, melyet a strand büféjében lehet beváltani, 

a rendezvény napján.  Utazás egyénileg, de ahol lehetőség van erre, szervezetten busszal való utaztatásra is sor 

kerülhet. Az utazás szervezése és költségének rendezése a helyi sportkörzetek feladata, a rendelkezésükre álló 

keretükön belül, a Postás Szakszervezettel együttműködve, a tagok és közvetlen családtagjaik számára az utazás 

költségeit anyagilag támogatva, egyéb esetekben önköltségesen. Az utaztatás buszos szervezéséről minden 

esetben előzetes tájékoztatást kérek az utasok tervezett névsorával, a buszköltségről és a busz ülőhelyeinek 

számával együtt a szervező sportkörzet vezetőktől ! A busz férőhelyek megfelelő kihasználtságának biztosítását 

kérem alapvető szempontként kezelni a szervezésnél, igényléseknél. A Postás Szakszervezettel való 

együttműködés az utazás területén felmerülő létszámarányos költségmegosztást is magában foglalja. 

A sportrendezvényen mindenki egészségi állapotának megfelelően saját, és családtagjai iránti felelősségének 

tudatában vesz részt. A strandon és a Sporttelepen első segélynyújtó szolgálat a rendezvény ideje alatt biztosítva 

lesz. Kérjük a résztvevőket hogy felszerelésüket, értéktárgyaikat ne hagyják őrizetlenül, mert ezekért a szervezők 

felelősséget nem vállalnak. A szervezők nevében minden résztvevőnek jó sportolást, szép napot kívánunk ! A 

rendezvényen résztvevőkről, eredményeikről képi és szöveges adathordozók készülnek melynek a KPSE és PSZ 

honlapon és postai belső médiában való megjelentetéséhez a résztvevők jelentkezésükkel hozzájárulnak. 

 
Kalmár László. KPSE elnök, területi koordinátor..                                            dr. Nemes Sándor PSZ TSZB titkár 


