
 

 

 

Keressük a legaktívabb dél-

dunántúli oktatási intézményt! 

FŐDÍJ: 2 SZEMÉLYES RIÓI OLIMPIAI UTAZÁS!  

Jelen felhívásunk célja, hogy a 2016. június 11-én, szombaton, Orfűn 

megrendezésre kerülő 5próba Rióba Kiemelt eseményen minél nagyobb 

létszámban képviseltessék magukat a Dél-dunántúli régió iskolái, és 

közülük a létszámarányosan legtöbb diákját vagy hallgatóját benevező 

elhódítsa a „Legsportosabb dél-dunántúli oktatási intézménynek” járó 

díszes serleget. 

A Magyar Olimpiai Bizottság eseménysorozata most a felnőtt lakosságot 

mozgósítja az Ötpróba Rióba! programmal, azokat, akik eddig nem mozogtak 

rendszeresen, vagy valamiért abbahagyták a sportolást. Az eseménysorozat 

nem verseny, a teljesítésre koncentrál, ennek érdekében szintidők ugyan 

szerepelnek a rendszerben, de itt valóban a részvétel a fontos! Az olimpiai öt 

sportágban zajló próbatételekbe való bekapcsolódással – futás, úszás, evezés, 

kerékpározás, gyaloglás – egy-egy rövid távval, a felnőtteknek kínálhatja fel a 

kipróbálás és a sportágválasztás lehetőségét.  

Magyar Olimpiai Bizottság Ötpróba Rióba! programsorozatának céljai:  



az olimpia és az olimpiai eszme népszerűsítése, valamint a tömegsportolók 

számának növelése, az inaktív lakosság bevonása a sportba. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Ötpróba Rióba! szabadidősport eseménysorozat 

lényege:  

különböző távokat lehet teljesíteni és pontokat gyűjteni. A megszerzett 

pontokat sorsjegyekre lehet beváltani, melyekből a Játék időtartama alatt 

nyeremények kerülnek kisorsolásra.  

NYEREMÉNYEK 

Év közbeni sorsolások, „5próba Rióba“ sorsjegyek nyereményei: 

25 pontot összegyűjtők között. (Többször 25 pont is gyűjthető!) 

-  100 db logózott törölköző/ 100 db logózott  pulóver/ 100 db logózott 

hátizsák/ 100 db logózott póló/ 100 db logózott baseballsapka



Záró sorsolás, „Irány Rió” sorsjegyek nyereményei: 

(100 pontot összegyűjtők között. Többször 100 pont is gyűjthető!) 

-  1. díj:   1db 2 személyes út a Riói Olimpiára 

-  2. díj: 1 db férfi, 1 db női formaruha kollekció: a Magyar Olimpiai 

Csapat riói kollekciójából (mérethelyes Adidas formaruha) 

-  3. díj:   2 személyes utazás Olümpiába, 5 nap, 4 éjszaka 

-  4. díj:   3 nap Tatán az olimpiai edzőtáborban, 2 fő részére 

-  5. díj:   10-10 db VIP-belépő az olimpiai fogadalomtételre, illetve az 

Olimpiai Csapat fogadására 

  

2016. ÉVI KIEMELT 5PRÓBA RIÓBA HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK  

-  Június 11. – Pécs 

-  Július 2-3. – Révfülöp 

-  Július 23. – Budapest. 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: egyszeri 1000 Ft (bruttó)/fő 

A regisztrációért ajándékcsomag jár, mely az első kiemelt próbán való 

részvételkor vehető át. 

A regisztrációs ajándékcsomag tartalma:  

-  tornazsák 5próba Rióba logóval 

- póló 5próba Rióba lógóval 

- szilikon karkötő riói színekkel 

Nevezési díj: 1000 Ft (bruttó)/fő próbánként. 

Kérjük támogató közreműködését oktatási 

intézményének diákjai vagy hallgatói „aktivizálásában”, 

hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt az 

orfűi Ötpróba Rióba eseményen! 

Amennyiben az esemény felkeltette érdeklődését, kérjük jelöljön ki egy 

kapcsolattartó személyt kollégái közül, akivel felvehetjük a közvetlen 

kapcsolatot és egyeztethetjük az együttműködés és a programban való 

részvétel technikai, szervezési részleteit. 

Varró Barbara  Dr. Szélpál Tamás  
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