„Mosolyt az Arcokra, Melegséget a Szívekbe”
Karácsonyi jótékonysági rendezvény részletes programja
(2014. 12. 13.)
08:30-10:00

Érkezés az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzési Központ
parkolójába. A külső parkoló a Tűzoltósággal szemben lévő
betonos terület (itt a Tűzoltó autók számára min. 30 méter
szélességben kérjük a szabadon hagyni, kivonulás, riasztás
esetére!!!!!!). Belső parkoló a kiképzési központ területén a nagy
sátor melletti betonos terület. A csapatokat kísérők várják és
kalauzolják a helyszínekre.
Regisztráció (csapatvezetők, létszám)

10:00-10:20

Ünnepélyes megnyitó (Nagy sátor)

10:20-10:45

A Magyar Közelharc-Kézitusa Szövetség harcművészeti
bemutatója

10:45-11:00

Technikai eligazítás a lebonyolításról

11:00-13:00

Versenyek:
Helyszín: Nagy sátor
- sorverseny
- énekverseny (kb. 3 perces műsorszám iskolánként)
- rajzpályázatok (iskolánként 1 rajzpályázat)
Helyszín: Lőbusz (nagy sátor mellett a parkolóban)
- lövészet légpuskával (csapatonként 3 fő)
Helyszín: A belső parkoló melletti füves terület
- csúszó korong távdobás (csapatonként 1 fő)
Helyszín: Tornaterem (kőépület kb 20 m.-re a sátortól)
- KRESZ pályán ügyességi gyakorlat kerékpárral (5 fő/csapat)
- KRESZ teszt kitöltése (5 fő/ csapat)
- Darts dobóverseny (2 fő/csapat)
- Foci, kapura rúgás (2 fő/ csapat)
- karikába dobás (2 fő/csapat)
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A versenyek közbeni programok, lehetőségek
Találkozás a Télapóval (ajándék osztás), valamint ismert közéleti személyekkel,
sportolókkal. Megismerhetik a KRESZ-el kapcsolatosan működtetett szimulátort,
valamint az un. „részeg szemüveg”-et, amiben átélhetik az alkohol és a drog okozta
negatív hatásokat.
13:00-13:30

Színes Karykák együttes bemutató előadása

13:30-14:00

Eredményhirdetés, díjátadás (nagysátor)

Tudnivalók:
A gyerekek javasolt ruházata: sportos, réteges. A kabátokat, értékeket
hagyják a buszban, mert felelősséget nem tudunk vállalni értük. Lehetőség
szerint a versenyző diákok egyen pólót viseljenek! (Ennek hiányában jelölő
táblát, szalagot készítsenek.)
A versenyre 13 fős csapatokat tudunk fogadni. A befogadás a
bejelentkezések sorrendjében történik.
A verseny alatt kérjük az időpontok pontos betartását, a forgószínpad
szerű mozgáskor, a fegyelmezett közlekedést a sportbázis területén!
Tisztelettel kérünk mindenkit a kulturált viselkedés szabályainak
betartására, a tisztaság és a rend megőrzésére. Havas, sáros idő esetén,
kérjük a sportlétesítmények megóvása érdekében, a cipők alapos
letisztítását.
Jelentkezni lehet:
Piri I. Tamásnál (tel: 06-30/2049676), (e-mail: piriitam@gmail.com)
A rendezvény fővédnökei: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Borkai
Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Dr. Simicskó István
sportért felelős államtitkár, Dr. Hatala József altábornagy, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács elnöke

Boldog ünnepeket és jó szórakozást kíván!
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az MTTOSZ Elnöksége
és társszervezőként a Magyar Autóklub
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