
 
                                NEVÉZÉSI LAP 

AZ OTP BANK BOZSIK PROGRAM 2017-2018. ÉVI RÉSZTVEVŐINEK 

A SPORTSZERVEZET A 2017 ŐSZI IDÉNYÉBEN AZ OTP BANK BOZSIK PROGRAMBA KÍVÁN NEVEZNI.    

 
A sportszervezet (cégbírósági bejegyzéssel megegyező) 

neve:        

 székhelye: 

 levelezési címe (irányítószámmal): 

alapítási éve: 

 színe: 

bírósági bejegyzés száma: 

 adószáma: 

 telefonszáma: 

 faxszáma: 

 e-mail címe(i): 

 honlap címe: 

 sportszervezet kódja ( http://mlsz.info programban ): 

 

A NAV-nál bejelentett bankszámla szám (ok): 

 

A sportszervezet bíróság által bejegyzett képviselője:  

 neve: 

 beosztása: 

telefonszáma: 

mobil telefonszáma: 

 e-mail címe(i): 

A sportszervezetben, az OTP Bank Bozsik Programban való szereplésért, és az elektronikus adatszolgáltatásért 

felelős 

           Felkészítő Edző neve: 

telefonszáma(i): 

 e-mail címe(i): 

levelezési címe (irányítószámmal): 

Edzői végzettsége állami (OKJ-s): 

Oklevél száma: 

             Edzői végzettsége (UEFA, MLSZ Licenc):     Pro A B C 

Érvényességi ideje: 

Adóazonosító száma: 

Bankszámla száma (lakossági bankszámla): 

 

http://mlsz.info/


 

Az OTP Bank Bozsik Program 2017 őszi idényében a sportszervezet az alábbi csapatokat nevezi: 

 U6/7:   db csapat vesz részt a fesztiválokon alkalmanként (min. 3 játékos/csapat) 

 U8/9:  db csapat vesz részt a fesztiválokon alkalmanként (min. 5 játékos/csapat) 

 U10/11: db csapat vesz részt a tornákon alkalmanként (min. 7 játékos/csapat) 

 U12/13: db csapat vesz részt a tornákon alkalmanként (min. 9 játékos/csapat) 

  

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a későbbi elektronikus nevezés során fel kell tölteni a benevezett 

csapatok játékosait! A benevezett játékosok a 2017/18-as évadban kizárólag abban a csapatban szerepelhetnek, ahova 

a felkészítő edző eredetileg benevezte őket! 

 

Edzések, foglalkozások időpontja és helyszíne: 

 U7:  

 U8:  

 U9:  

 U10:     

 U11:     

 U12:      

 U13:  

 

A sportszervezet nyilatkozata: 

 

Alulírott, mint egyesületi elnök nyilatkozom, hogy sportszervezetünk a 2017/18 –as idényben felkérés esetén vállalja 

az OTP Bank Bozsik – program eseményeinek lebonyolítását a program – MLSZ által kiadott - eljárási rendjében 

szereplő feltételek biztosításával! 

 

  ……………………………………………… 

   képviseletre jogosult aláírása 

 

 

 

Nevezési lap beérkezési határideje: 2017. augusztus 18. péntek 16-óra 

 

Az OTP Bank Bozsik-program 2017. évi Eljárási rendjét, Versenykiírását, a Szabályzatait, megkaptuk, az 

abban foglaltakat magunkra nézve jelen nevezéssel kötelező érvénnyel elfogadjuk. 

Hozzájárulunk, hogy a jelen nevezési lapon feltüntetett adatokat az MLSZ saját rendszerében tárolja és azokat 

kiadványaiban, honlapján feltüntesse, valamint az MLSZ által kijelölt szakemberek az eseményekről videó és 

képanyagokat készíthessenek. 

 

……………….., 2017. …….. hó ………….……… 

 

P.H. 

………………………………… 

     képviseletre jogosult aláírása 
 


