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K-38/2017.
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport
Szövetsége a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal közösen, ez évben is megtartja a Karácsonyt
váró

„Mosolyt az Arcokra, Melegséget a Szívekbe”
jótékonysági gyermekrendezvényét.
A rendezvény időpontja:
Megnyitója:

2017. december 09. (szombat)

10.00 óra

A verseny eredményhirdetése, majd várható visszautazás:
Helyszín:

15.00 óra

ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja,
1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.

Szövetségünk, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és a Magyar Autóklubbal
együttműködve, elkötelezettséget érez az iránt, hogy az ország számos kistelepüléséről
érkező, nagycsaládokban, vagy nevelőotthonokban nevelkedő, sok esetben többszörösen
hátrányos helyzetű általános iskoláskorú gyerekeknek, közvetlenül a szeretet ünnepe előtt egy
vidám, színes, játékos sportvetélkedőt, szórakoztató előadásokat, híres sportolókkal való
találkozásokat szervezzen. A sportvetélkedő mellett, lehetőséget teremtünk arra, hogy –
miként tavaly is -, a gyerekek bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági szakemberekkel
találkozzanak, akiktől hasznos ismereteket, tanácsokat kaphatnak.
Nagyon reméljük, hogy az Önök iskolájából is részt vesznek csapatok a játékos
sportrendezvényünkön. Éppen azért, hogy időben felkészülhessenek az egyes feladatok
eredményes végrehajtására, előzetesen a következő tájékoztatást adjuk. (A részletes
programot a későbbiek során juttatjuk el az iskolákhoz.)
Az elmúlt években megrendezett, jól bevált versenyekhez hasonlóan, az idén sem kívánunk
lényegesen eltérni a már ismert versenyszámoktól.
A nagyteremben sorversenyek lesznek labdával, korosztály szerint, osztályonként 2 fő, fiúlány; karikába dobás lányok számára; kiskapura rúgás fiúk-lányok számára; darts fiúklányok számára; kerékpározás, az ügyességi blokk keretén belül, vegyesen fiúk-lányok
számára; a bűnmegelőzési blokkban: tesztek kitöltése, közlekedési KRESZ –teszt iskolások
számára, a BKV Előre speciális lő pavilonjában légpuskalövészet, a teremben céllövés,
lézerpisztolyokkal.
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A szabadban, időjárástól függően, az idén is megtartjuk a csúszókorong célba dobás
versenyét fiúk és lányok számára.
A versenyszámok értékelése: iskolák, csapatok szerint. A legeredményesebb versenyzők
külön jutalmat kapnak.
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Mi rendezők, az MTTOSZ elnöksége azt szeretnénk, ha mind több iskola diákjai részt
vennének játékos sportversenyünkön. A mostani megkeresésünk célja, hogy időben
információt adjunk a rendezvényről, hogy az iskolavezetés fel tudjon készülni a gyerekek
Budapestre szállítására, a csapatok összeállítására, a tanulók pedig, a versenyszámokra. A
sport-délelőttre az országból 5-600 gyereket és 60-80 kísérő pedagógust várunk.
A rendezvény fővédnökének felkértük dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, Simicskó
István honvédelmi miniszter urat, és dr. Szabó Tünde asszonyt, az EMMI Sportért felelős
államtitkárát, valamint védnöknek dr. Hatala József NBT elnök urat
A rendezvénnyel kapcsolatos további, részletes információt az MTTOSZ területileg felelős
elnökségi tagja nyújtja az iskoláknak.
Jelentkezésünk kedvező fogadtatásában bízva, üdvözlettel,
Budapest, 2017. október 04.

Dr. Harcsár István
főtitkár
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