
 
 

Már régóta MAR a BÚ? 

 És nincs egy széked, ahova leüljél BÚsulni? 

Itt az ideje, hogy megszabadult a BÚtól! 

Ne BÚsulj! 

BOO-tolj be, állj össze BÚs BAJtársaiddal, 

aztán BÚtorozz össze velünk, és gyere el 

velünk BÚ-Torozni a 47. avagy BÚ-Tor-

Túrára! 

 

A BÚ-Tor-Túrán bármely 5–15 fős 

csapat részt vehet, nevezési díj nincs!  

A résztvevő csapatoknak csak a BÚ-

ravalót kell megfizetniük: 

 2017. január  1. és március 3. közti  

    nevezés esetén              5500 Ft/csapat 

 március 6-tól 10-ig         6000 Ft/csapat 

 március 13 – 17.            6500 Ft/csapat 

 március 20 – 24.            7000 Ft/csapat 

 március 20 – 24.            7500 Ft/csapat 

 március 27 – 31.            8000 Ft/csapat 

 április  3 – 5. között        9000 Ft/csapat 

 

Elektronikus nevezés az  

orangyalka47@gmail.com  

címen. 

Nevezés és befizetés a BÚ-Tor-gyár 

irodájában:  

ELTE Északi Tömb,  

1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/a,  

5.87 szoba. 

Nevezési időpontok: 

- hétfő    11:00–12:00 

- kedd    15:00–16:00 

- szerda  12:00–13:00 

- csütörtök  14:00–15:00 

A BÚ-Tor-Túrán való részvételhez 
segítséget nyújthat BÚ visszatérését 
garantáltan megakadályozó, lakkozott és 
lapraszerelt védőpóló, amely  
a BÚ-Tor-gyár irodájában  jegyezhető elő 
női és férfi fazonban, S, M, L, XL és XXL 
méretekben. Kérjük a nevezéskor leadni és 
kifizetni a teljes pólórendelést!  
 

A lapraszerelt pólók ára 1200 Ft/db. 
 
Ugyanitt rendelhető meg a BÚ-t oltó és 
oldó BU-borékos oltó- és oldószer, világos 
és vörös színekben. 
 
A világos színű oltó- és oldószert csak két 
literes kiszerelésben tudjuk beszerezni, 
ezért néggyel osztható számokat kérünk a 
rendeléskor. Az agresszív BÚ ellen is 
használható, ezért vörös színű oldószer fél 
literes kiszerelésben érkezik. 
 
Külön kérjük megrendelni az egész napos 
BÚ-felejtés megkezdéséhez szükséges 
(reggel, a start előtt átvehető) és a sikeres 
BÚ-felejtés utáni regenerálódáshoz 
igényelt (este, a célban átvehető) 
oldószereket! 
 

Nagy Palóc márkájú világos oldószer: 

200 Ft/ fél liter  (800 Ft/ 2 liter) 
 

Vidróczki márkájú vörös oldószer: 

280 Ft / fél liter 
 
Kérjük a csapat teljes oldószer-rendelését 

a nevezéskor leadni és kifizetni! 

 
MALACSÜTÉS !!! SÖRCSAPOLÁS !!! 

TÁBORTÜZ !!! BÚFELEJTÉS !!!  

SÖT !!! 
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