
 

Vetélkedést, kihívást kedvelő Kollégisták!     

 

 

A PSZF Bagolyvár Kollégiumért Alapítvány, a BGE PSZK támogatásával a „Kihívások Földjé”-re invitál Benneteket, ahol 

érdekes és izgalmas kalandokban lehet részetek, és a legügyesebbek rálelhetnek az értékes, titkos kincsekre. 

Ha kedvelitek az „erőpróbákat”, álljatok össze egy csapatba, s mérjétek össze tudásotokat, kitartásotokat, ügyességeteket 

a többi vállalkozó kedvű csapattal. 

Nevezni 2018. február 8-án (csütörtök) 08.00 órától, február 14-én 24.00 óráig lehet, a portára leadott (pontosan 

kitöltött) nevezési lappal. 

Max. 8 (nyolc) csapat jelentkezését tudjuk elfogadni, a jelentkezés sorrendjében, tehát siessetek, különben lemaradtok 

egy jó buliról és a megszerezhető élményekről. (Min. 5 csapat jelentkezése szükséges az esemény megrendezéséhez!) 

Nevezési lap: a honlapon található 

Néhány fontos infó: 

- Hat (6 fő), a verseny kezdetén nevezett játékos (max. 3 fő fiú!) alkothatja a csapatot (közben már nem változtatható a   

  személyi összetétel!)  A versenyeken általában 4-5 játékosnak kell rendelkezésre állni, ezt mindig időben jelezzük. 

- a vetélkedésekre általában 19.00–23.30 közötti időszakban kerül sor és egy hétvégi napon (lásd, féléves program!) 

- kollégiumi jogviszony a verseny ideje alatt 

- a verseny során a versenyzőknél nem lehet mobiltelefon (kivéve azoknál a feladatoknál, ahol ezt előírják!) 

- A feladatok a kiírt időpontban teljesíthetők a feladatra előírt létszámmal 

- Sportszerűség, jókedv, számtalan élmény 

- A feltételek verseny közbeni teljesítésének hiánya/megszegése a csapat versenyjogának megszűnésével jár! 

 

A versenyek időpontjait megtaláljátok a Rendezvénynaptárunkban. 

 

Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő (február 19-én fizetendő csapatonként) 

 

A bizonytalanok 2018. február 12-én (hétfő) 19.30 órakor a fszt-i társalgóban találkozhatnak velünk, ahol igyekszünk 

minden fontos információt megadni nektek. (Az viszont előfordulhat, hogy erre az időpontra már nem lesz szabad indulási 

hely.) 

 

Díjazás:    I. helyezett csapat: oklevél, érem, 50.000,- Ft értékű ajándékcsomag + 4 közéleti pont 

   II. helyezett csapat: oklevél, érem, 35.000,- Ft értékű ajándékcsomag + 3 közéleti pont 

  III. helyezett csapat: oklevél, érem, 20.000,- Ft értékű ajándékcsomag + 2 közéleti pont 

   IV. helyezett csapattól: ajándékcsomag + 1 közéleti pont 

 

 

 

Budapest, 2018. február 1. 

 

Kollégista üdvözlettel: 

 

 

Gulliver Kupa szervezői 

 

                                                                          


