Campus Sportfesztiválon való részvétellel és a Campus Fesztivál karszalagokkal
kapcsolatos információ
A Campus Sportfesztivál sporteseményein csak regisztrációt követően lehet részt venni. A
regisztráció helyszíne Debreceni Egyetem Egyetemi Sporttelep (DEAC pálya, Teniszke
mellett, Debrecen Dóczy József utca 9.).
A regisztráció alkalmával a sportolóknak a helyszínen igazolniuk kell személyazonosságukat,
illetve státuszukat. Az igazolásnak három módja lehetséges:
1. érvényes diákigazolvány bemutatása (a regisztrációt végző munkatársak kérdéses
esetben jogosultak elkérni az illető személyi igazolványát is.)
2. személyi igazolványuk bemutatása és iskolalátogatási igazolás leadása.
3. személyi igazolványuk bemutatása és diploma fénymásolata.
A regisztráció alkalmával mindenkinek le kell adni egy a saját adataival kitöltött egészségügyi
nyilatkozatot (a regisztrációs nyilatkozat emailben kiküldésre került minden
csapatkapitánynak)!
A regisztráció az alábbi időpontokban lehetséges:
- 2018.07.16-án (hétfő) szállásukat elfoglaló csapatoknak. 2018.07.16.16.00-21.30 DEAC
Sportpálya Teniszke
- 2018.07.17-én 07.30-17.00
- 2018.07.18-án 8.00-12.00 (2018.07.18-én csak azokba a csapatokba lehet regisztrálni,
akik továbbjutottak, ezért még játszani fognak azon a napon. Olyan csapattag
regisztrációját nem fogjuk elfogadni, akinek aznap már nem lesz mérőzése).
Minden résztvevő a regisztrációt követően kap egy karszalagot.
Ez a karszalag nem azonos a Campus Fesztiválra belépésre jogosító karszalaggal, ez a karszalag
a pályára lépéshez szükséges. Az egyes sportági felelősök csak olyan játékosokat fognak
felengedni a pályára, aki rendelkezik karszalaggal. A kosárlabda sportágra jelentkezők a
szalagok kérhetik a bokájukra is.
Amennyiben a karszalag leszakad, megsérül, a regisztrációnál ki lehet cseréltetni, a leszakadt
karszalag átadásával és a személyazonosság igazolásával.

Campus Fesztivál Karszalagokkal kapcsolatos információ
Csak azon résztvevők, csapattagok jogosultak Campus Fesztivál karszalag átvételére/vásárlására akik
-

regisztráltak és pályára is léptek.
akiknek csapata az összes számára kijelölt mérkőzésen megjelent és pályára lépett.
Ellenkező esetben a csapattagok nem kaphatnak/vásárolhatnak bérletet.

A résztvevők - a Debreceni Egyetem, a KFRTF valamint a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem hallgatói, illetve a debreceni lakosok kivételével - belépőt kapnak a Campus Fesztiválra. Azon
csapatok tagjai, akik többségében nem a fentebb felsorolt intézmények hallgatói és nem helyi lakosok
(kispályás labdarúgás 7 fő, strandröplabda 3 fő, 3X3 kosárlabda 3 fő) ingyen bérletre jogosultak.
A Debreceni Egyetem, a KFRTF valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói
valamint azon hallgatók, akik debreceni lakóhellyel rendelkeznek, Campus Fesztivál bérletet kapnak ha
a labdarúgásban, 3X3 kosárlabdában, illetve strandröplabdában 1-8. helyen, tollaslabdában 1-4. helyen
végez. Abban az esetben, ha nem kerülnek a fenti élmezőnybe, megvásárolják a nevezési díjon felül10.000 Ft-ért a bérletet.
A karszalagokat mindenki csak és kizárólag személyesen veheti át az eredményhirdetés helyszínén
a DEAC pálya területén a DESOKK csarnokban 2018. július 18-án 16 órakor. Az eredményhirdetés
után azonnal elkezdődik a heti karszalagok osztása, és értékesítése az arra jogosultaknak. Kérjük hogy
mindenki hozzon magával egy fényképes igazolványt személyazonosságának igazolása céljából.
A karszalagok átvételéhez fényképes igazolvány szükséges. Igazolvány nélkül bérletet kiadni nem
áll módunkban! A más általi igazolás nem lehetséges.
Néhány fontos tudnivaló:
 A karszalagot annak a kezére helyezzük fel, akinek az a nevére szól, így értelemszerűen adódik,
hogy a karszalagok nem átruházhatók.
 Sérült és/vagy elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni.
 Mindenki csak a saját karszalagját veheti át.
 Mindenki 1 karszalag átvételére jogosult
 Akinek a kezén van már Campus Fesztivál karszalag, másik karszalagot nem helyezünk fel.

