
Az Extra Nagy Akciók napja: 
2013. október 5. 

 
 
Nevezhetnek 5−15 fős csapatok, a regisztrációs 
díj és az Extra Késedelmi Pótlék, valamint a 
rendelt pólók és sörök árának  befizetésével.  
 
A csapat nevezésével egyidejűleg meg-
rendelhető és kifizethető a Tor-túra jubileuma 
alkalmából készült speciális, Extra Nagy (és 
extra kis-)malacot ábrázoló póló, valamint a 
csapatot Extra Nagy formába lendítő Extra 
Buborékos Lé is.  
 
Előzetes nevezés az orangyal40@gmail.com 
címen. Kérjük megadni a csapat nevét, 
hozzávetőleges létszámát, a csapatvezető és 
helyettese nevét, email-címét és mobil-számát, a 
rendelt pólók számát és nagyságát, valamint a 
rendelt Buborékos Lé  (külön elő- és utósör) 
mennyiségét (félliteres egységekben). 
 

Személyes nevezés és pénzbefizetés az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében, az 5.87 
szobában az alábbi időszakokban (minél előbb, annál jobb és annál olcsóbb): 

hétfőn 20−−−−21 óra, kedden 11−−−−12 óra, szerdán 13 −−−−14 óra, csütörtökön 14 −−−−15 óra között. 

A csapat nevezésével egyidejűleg megrendelENDŐ és kifizetENDŐ a speciális malacos póló, 
valamint az Extra Buborékos Lé is.  
 
A regisztrációs díj csapatonként 5000 Ft, a pólók ára 1200 Ft/db. Az időeltolódási pótlék és az  
Extra Buborékos Lé ára a nevezés időpontjával progresszíven változik az alábbi táblázat szerint: 
 
 időszak késedelmi pótlék/csapat buborékos lé/ 0,5 liter 

 2013. szeptember 1 − 13. 0 Ft 100 Ft 

 szeptember 16 − 20. 1000 Ft 180 Ft 

 szeptember 23 − 27. 2000 Ft 220 Ft 

 szeptember 30 − október 2. 3000 Ft 240 Ft 
 
A megadott értékek a csapat befizetésének utolsó pillanatára vonatkoznak. A rendelés módosítása, 
kiegészítése az új dátumhoz tartozó ár érvényesítését vonja maga után! 
 
A nevezés és befizetés után hamarosan átadjuk az Extra előfeladatok jegyzékét. A versenyszabály, 
a térkép és a többi írott anyag a pólókkal együtt a verseny előtti napon vehető át, részletek néhány 
nappal előbb emailben. 
 
Szerveződjön a csapat, készüljetek az Igazán Nagy Tettekre, formálódjanak az Igazán Nagy 
Ötletek, készüljenek az Igazán Nagy Akciók Igazán Nagy Dokumentumai, nőjön, aminek Igazán 
Nagyra kell nőnie! És persze figyeld további hirdetéseinket! 
 

Sikeres és Igazán Nagy Tetteket, no meg jó versenyzést kíván az Extra Large Szívatóbiztosság 

   


