Emlekeztelg

Az MDLSZ Elnoksege 2014. s:eptember 26-6n virtuiilis etnok$6gi ril6st tartatt 6s az el6re
meghirdetett napirendi pontokbqaz al*bbi hatdrozatokat hozta.
- A 2C15 6vi 6s a 2016 ev.i IFSC Europa Bajnoksgg megrendezds6re kiirt piilyiizatra
a t6rv6nyes

hatdridon beiiil egy Pdlyrizat *rkezett.
A be€rkezett piily*zat tobb pontban hidnyos nen'r tartalmazza a pilly.$lzatban lei* felt6teleket,
suempont,tkat. amelyek a kovetkezok:

- vatlalja, hogy a megrendezes jogaert 201s. rndjus 31,-ig kgtmiilic, majd
?016 jrinius 30.-ig
tcv*bbi n6gymilli6, tav*bbd - amennyiben a 2016 6vi marnklofegyverei EB-n a nevezesi dlat
-befejez6s6t
befizeto resztuevdk se1m9 meghaladja a 720-at, ugy - a versenf
k$vet6 ot napcn

beliil tovribbi k*tmilii6 forintot fiaet az tri0lSZ-nek.

-

vdllalja a versenyz6k teljes korri krirtaianit*sit, amennyiben a rendezv6ny az 6 hibrijib6l

rneghiusul

- vaillalje.
tosy a lciter iizemeltet<ljet6l irasir*li szrind€knyitalkozatot hoa arrcl. hogy mindk6t
verseny idejere a tkezel6sebeni l6v6ldteret kiziimlagosan rendelkez6*re bccs*;i;a, a megadoit
idopontokba* a l6tdne mas rendezv6nyt nem szervez.

- hidnyzik a pdlydzathcz csatolt , tulajdonilap, egyiittrniikoddsi megdltapadis, , itzletiterv,
kivitelezdsi terv 6s tovdbb8 a pdlydzatnak tartalmaznia kell a spoi*eisenyek biztons6g6ra
valamint eg6szsdg0gyi biztosiliisara vonalkoz6 tervet.
'1.

Hst*fszal;

Az einakseg felszolfda a pdlyEzot, hogy a fent felsorolt hii*yossdgokat mielabb pototja. Hat;irido:
?01{ n*vernber 3C.
Egyben felk*ri Dr. Bokros Gr*bort, hogy a Sz0vets€g 6s a Pdlydzo kozotti szer:6d6st a rnegadott
id6pofitra kdszit*e eki.
2. Hat*rozst:
Bakonyi Andrds rdsz6re 280.000 Ft tamogatast biztositott az In Hold P6nzugyiZrt, a lpSC
Mldgbajnoksdgon tdrt6n6 rdszvdteldhez.
$zdvetseg 6s a T*mcgato kozotti szerz6d6s letrejdtt a trimogatds a $z6vets€g xSmlajdra
bedrkezett ez6* a timogat*si osszeg 280.00S Ft kifizetheto a temogatstt Bakonyi rrndr*s
r€sz€re.
Felkeri a f6titk*rt, hogy a kifizetesral annak elsz*mol*srirdl gondockodjon.

3. Hatirozat:
Az eln6kseg egyhang* szavazattal felvette tag;a' k6z6 a
Balatonbogldri Lrivesaklubot
8630 Balatonbogldr Zrinyi u. 56.

4 Hat*rozat:
Az elfi$kseg egyhang* szava:ettal felvette tagjai koze
a Hiuz Lcivdsz *s $eabaelieJrisport *gyesUleiet
244* Sz*zhalomb*tta P*va u i2.
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