
 

 

Ingyen belépő a Fitbalance Millenáris expóra 

Tartam 

2013. augusztus 24 – szeptember 29. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 12.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 2 magánszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a 2013. szeptember 29-i 
Fitbalance Millenáris expóra. 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A fesztiválról 

A helyszínen 8! színpadon a legnevesebb hazai és külföldi prezenterek (Borsodi Balázs, Katus Attila, 
Czanik Balázs, Rubint Réka és Schobert Norbi, stb) tartanak órákat! Fitness, ZUMBA, pilates, Jóga, 
bodyART, Capoeira Aerobic, Wellness terem, Spinning, R-Med Functional Training Corner, IWI 
Funkcionális Sziget és IWI Színpad, Power Plate Stage, Kangoo, XBOX Virtual Stage, BioPont Életmód 
Expo, Pink Fit Kis Challange, Főnix Med egészségügyi szűrések, WAKLKenergie, Pro Ski, valamint a 
hivatalos versenysport IFBB Nemzetközi Testépítő és Fitness Kupa is szerepel a választható programok 
között! Idén is folytatódik a "Sztárok az egészségért" programunk: az elmúlt évben: Nagy Adri, Janicsák 
Veca, Iszak Eszter, Mádai Vivien, Vastag Csaba, Hujber Ferenc, Szabó Győző, Csonka András, 
Dombóvári Vanda, Sütő Enikő, Valkó Eszter, Varga Viktor is csatlakoztak a programhoz. A 
kezdeményezés célja, hogy az esemény bevételéből egy vidéki általános iskola számára, sporteszközöket 
vásárolunk, ezzel is hozzájárulva a gyerekek sportolási lehetőségeinek a megteremtéséhez! 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport területén is. 

Kalandpark ingyen belépő 

Tartam 

2013. augusztus 15 – 2013. december 31. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) Tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

Díjazás 

Tagtoborzással beérkeztetett tagdíj 30%-át tetszőleges magyarországi kalandpark jegyének a 
megvásárlására fordítjuk. 
 
Például 1 magánszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette (6000 Ft) és a Belépési 
nyilatkozatot kitöltötte, egy 1800 Ft-os belépőre jogosít, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette (10000 Ft) és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte, egy 3000 Ft-os belépőre vagy két 1500 Ft-os belépőre jogosít. 
 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 
 
Érvényesítés menete:  

• Vásárold meg a jegyet, 
• kérj készpénzes számlát az Egyesület címére (a belépési nyilatkozaton olvasható), 
• küldd el nekünk postán a számlát és a belépőt, valamint írd meg a bankszámlaszámod, amire 

átutalhatjuk az összeget. 
Ha a feltételek adottak (lásd fent a "Feltétel, teljesítés" címszónál), akkor átutaljuk a belépő árát. 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport területén is. 

Ingyen belépő a 27. Mesterségek Ünnepe 2013 programra 

Tartam 

2013. június 20 – augusztus 20. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 6.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 1 magánszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék budavári belépőt adunk a 2013. augusztus 
17-30-i Mesterségek Ünnepére. 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 
 
Érvényesítés menete:  

• Vásárold meg a jegyet, 
• kérj készpénzes számlát az Egyesület címére (a belépési nyilatkozaton olvasható) , 
• küldd el nekünk postán a számlát és a belépőt, valamint írd meg a bankszámlaszámod, amire 

átutalhatjuk az összeget. 
Ha a feltételek adottak (lásd fent a "Feltétel, teljesítés" címszónál), akkor átutaljuk a belépő árát. 

A fesztiválról 

A budai Várban a legkiválóbb magyar kézművesek működő műhelyekben mutatják be mesterségük 
fortélyait, és a látogatókat néptánc- és népzenei előadások is várják. Augusztus 20-án aratófelvonulás és 
kenyérszentelés köszönti Szent István ünnepét. 

2013. augusztus 17-20. 
Budapest - Budavári Palota 

A program nagyon szerteágazó. Érdemes átböngészni a hivatalos oldalt. 
Hivatalos oldal: www.mestersegekunnepe.hu



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: anyagi megtakarítás. 

2013 egész éves kedvezmény kampány 
Részvétel 

Minden az Egyesület lapján regisztrált felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feladat 

- A résztvevők keresnek olyan Partnereket, akik termékei a mindennapi kiadások közé tartoznak. 
Például a Herbaház ajánlata: 14% kedvezmény egészségmegőrzéstől a szépségápolásig. 

- A résztvevők leegyeztetik a kedvezményt. Ha a kedvezmény/engedmény hasonló mértékű a 
Herbaházéhoz, akkor teljesültek a feltételek. (Vitás esetben az Aktív Tagok szavaznak.) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor hosszabbítjuk a tagságot 1-3 évvel. 
Az Aktív Tagok szavaznak arról, hogy mennyire találják hasznosnak a kedvezményt, és ez alapján 1-től 3 
évig terjedő Aktív Tagságot ajándékozunk. 
+ A 2 legkedveltebb kedvezményt egy-egy táskával díjazzuk (lásd az alábbi táskáról készült képeket). 
+ A legkedveltebb kedvezményt egy Animal Planet távcsővel díjazzuk (lásd az alábbi képet). 

 
 
 
 
Egyvállas, a vállpánton 
mobiltartóval, a táska tetején 
akasztóval. 
Háromszög alakú, két külön 
rekeszes, erős anyagból. 
Munkába, kirándulásra, hoszabb 
napokra, stb. étel-ital, edzőruha, 
váltás cipő, stb. hordozásra. 
De bármi másra is jó, akár 
ajándékba! 
 
 
 

 
 
 
A távcsövet az övre csatolható 
táskával együtt adjuk. A 
távcsövön nyakra akasztható 
madzag van. Állítható 
képélesség, nagyítás és 
szemtávolság. Gyerek méret.



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: anyagi megtakarítás. 

2012. éves kampány 

Ajándék csomag átfolyáscsökkentő termékekből 

Tartam 

2012. október 14-től visszavonásig (legfeljebb 2012. december 31-ig) 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 2 jogiszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot kitöltötték  

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék termékcsomag, mely tartalmaz:  
- 3 db csap átfolyáscsökkentőt (választható kapacitással és menettel), 
- 1 db zuhany átfolyáscsökkentőt  (választható kapacitással). 
Az ajándékcsomag pénzre nem váltható. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A termékekről 

Egy átlagos csap szűrője percenként 12-15 liter vizet enged át. 
Ez mind megy a lefolyóba. 
Pörög a vízórád. 
 
A csap átfolyáscsökkentő percenként 2-3-5 liter vizet enged át. 
Levegővel dúsítja a vizet, így megmarad a komfortérzet. 
A zuhany átfolyáscsökkentő percenként 4-6-8-10 liter vizet enged át. 
A megtakarítás 50-80%.  
 
Kevesebb vizet kell felfűteni, így kisebb az elektromos/gáz/távhő költség! 
 
 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport területén is. 

2012. szeptember kampány 

Ingyen belépő a Polar Fitbalance Millenárisra 

Tartam 

2012. augusztus 28 – szeptember 30. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag és Regisztrált Felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 10.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 2 magánszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 4 magánszemély tag toborzása, akik a Fél éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a 2012. október 7-i Polar 
Fitbalance Millenáris rendezvényre. 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A fesztiválról 

A helyszínen 8! színpadon a legnevesebb hazai és külföldi prezenterek (Borsodi Balázs, Katus Attila, 
Czanik Balázs, Rubint Réka és Schobert Norbi, stb) tartanak órákat! Fitness, ZUMBA, pilates, Jóga, 
bodyART, Capoeira Aerobic, Wellness terem, Spinning, R-Med Functional Training Corner, IWI 
Funkcionális Sziget és IWI Színpad, Power Plate Stage, Kangoo, XBOX Virtual Stage, BioPont Életmód 
Expo, Pink Fit Kis Challange, Főnix Med egészségügyi szűrések, WAKLKenergie, Pro Ski, valamint a 
hivatalos versenysport IFBB Nemzetközi Testépítő és Fitness Kupa is szerepel a választható programok 
között! Idén is folytatódik a "Sztárok az egészségért" programunk: az elmúlt évben: Nagy Adri, Janicsák 
Veca, Iszak Eszter, Mádai Vivien, Vastag Csaba, Hujber Ferenc, Szabó Győző, Csonka András, 
Dombóvári Vanda, Sütő Enikő, Valkó Eszter, Varga Viktor is csatlakoztak a programhoz. A 
kezdeményezés célja, hogy az esemény bevételéből egy vidéki általános iskola számára, sporteszközöket 
vásárolunk, ezzel is hozzájárulva a gyerekek sportolási lehetőségeinek a megteremtéséhez! 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport, utazás területén is. 

2012. Nyári természeti és vízisport kampány 

Csónaktúra a Tisza-tavi madárrezervátumba 
Abádszalóki vízisportszer ismerkedés 

Tartam 

2012. június 14 - augusztus 20. 

Részvétel, célja 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban. 
Képzés: Természetismeret 
Egészség: Sport 

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 3 jogiszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot kitöltötték 

Díjazás 

Tagonként a fenti feltételek teljesülése esetén legfeljebb 8.000,- Ft-ig az Egyesület kifizeti az alábbi 
költségeket: 
- Abádszalóki motorcsónakos vagy kenus túra a madárrezervátumba (Túrák) 
- Vizisportszer kölcsönzés az abádszalóki strandon (Vizisportszer) 
- Szállás Abádszalókon 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető igénybe, 
választás szerint! 

Abádszalóki nyár 

2012-es abádszalóki programok 
 
A hét minden napján ingyenes* szabadtéri disco az Élményközpontban felállított VISION BEACH-ben, 
hétvégenként sztár dj.-kel. 
 
Minden pénteken és szombaton ingyenes* Retro Disco. 
Vasárnap, hétfőn és kedden ingyenes* Szalóki Filmfesztivál – kertmozi - a Retro Disco területén. 
Péntekenként ingyenes* szabadtéri buli sztárvendéggel a Fesztiválszínpadon 
Szombatonként 21 órától ingyenes* élő koncert, a Fesztiválszínpadon 
 
*Amennyiben Ön vendégéjszakát tölt el Abádszalókon és befizette az idegenforgalmi adót**, a 
szállásadótól kapott Élményközpontba szóló karszalaggal ingyenesen látogathatja a rendezvényeket. 
 
Amennyiben Ön nem tölt el vendégéjszakát Abádszalókon, az Élményközpontba a belépődíj pénteken és 
szombaton, június 16-án, valamint augusztus 19-én és 20-án: 800 Ft a többi napokon: 300 Ft 
 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: oktatás-képzés területén is. 

2012. éves kampány 

Fél éves előfizetés az 5 Perc Angol Magazinra 

Tartam 

2012. június 4-től visszavonásig (legfeljebb 2012. december 31-ig) 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 2 jogiszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot kitöltötték. 

Díjazás 

A fenti feltételek teljesülésekor fél éves előfizetést indítunk a tag számára a www.5percangol.hu 
honlapon. 
Az előfizetés pénzre nem válthatók. A díjazás más kampányba nem átvihető. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj érvényesíthető, 
választás szerint! 

Átvétel 

Kérjük az előfizetést a www.5percangol.hu honlapon megrendelni, majd utalásos számlát kiállíttatni és 
postázási címünkre elküldeni. 
Számlázási cím: 

NET Egyesület 
1104 Budapest 
Sörgyár u. 48. 
 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport területén is. 

2012. éves kampány 

Ingyen havi bérlet fitnesz terembe 

Tartam 

2012. május 13-tól visszavonásig (legfeljebb 2012. december 31-ig) 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 3 jogiszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot kitöltötték 
(havi 3 cég toborzása = havi fitnesz bérlet). 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék bérletet adunk a választott fitnesz terembe 
legfeljebb 8.000,- Ft összegig. 
A jegyek pénzre nem válthatók. A díjazás más kampányba nem átvihető. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

Átvétel 

A bérletről utalásos számlát kérünk kiállíttatni és postázási címünkre elküldeni. 
Számlázási cím: 

NET Egyesület 
1104 Budapest 
Sörgyár u. 48. 
 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: egészség területén is. 

2012. május-júnus kampány 

Ingyen belépő a IX. Napfényes Fesztiválra 

Tartam 

2012. május 14 - június 2. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag és Regisztrált Felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 9.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 2 magánszemély tag toborzása, egyik Éves, másik Fél éves Tagdíjat befizetésén túl van, és a 
Belépési nyilatkozatot kitöltötték, 
vagy 3 magánszemély tag toborzása, akik a Fél éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a 2012. június 3-i IX. 
Napfényes Fesztiválra. 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A fesztiválról 

Lehet, érdemes és jó egészségesen élni! Mit jelent valójában az, hogy egészséges? Min változtassak és 
miért? Mit jelent ez az életforma gyakorlatban, a hétköznapokban? 

Először jön ilyen témájú rendezvényre? 
Nagyszerű alkalom lesz, hogy betekintést nyerjen, mit, miért és hogyan tehet többet az egészsége 
helyreállításáért, fenntartásáért, a betegségek megelőzéséért. 

Az egészség = teljesség, összhang, egyensúly. A Napfényes Fesztivál előadások célja, hogy különböző 
nézőpontokból (pszichológia, önismeret, életmód, szellemtudomány, asztrológia) megvilágítsa az alapvető 
összefüggéseket a testi, lelki és szellemi egészség között, segítsen felismerni, megérteni azokat. Választ 
kaphatnak azok is kérdéseikre, akik keresik, mi a helyük, feladatuk a világban. 

2012. június 3.  vasárnap 10:00-tól 
Petőfi Csarnok - Városliget  



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: sport területén is. 

2012. április-május kampány 

Ingyen belépő a Fitbalance fesztiválra 

Tartam 

2012. április 19 - május 12. 

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag és Regisztrált Felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 10.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 2 magánszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 4 magánszemély tag toborzása, akik a Fél éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a 2012. május 13-i Fitbalance 
(Nemzeti Egészség és Fitness Fesztivál) expóra. 
A jegyek pénzre nem válthatók. 
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A fesztiválról 

A FitBalance  Magyarország egyik vezető fitnesz, wellness, valamint az egészséges életmód kedvelőinek 
egynapos egészség és mozgás fesztiválja, amely 2006 óta évről - évre növekvő sikerrel és 
látogatótáborral hagyományosan  évente kétszer kerül megrendezésre. Idén a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium is a program mellé állt, ennek köszönhetően, első alkalommal Nemzeti Egészség és Fitness 

Fesztivál néven kerül megrendezésre a tavaszi FitBalance Aréna esemény!  Az elmúlt hat évben, immár a 
13.! FitBalance programon vagyunk túl, amelyeken nagy örömünkre több tízezer résztvevőt sikerült 
megmozgatnunk! Mi sem igazolja ezt jobban, hogy immár negyedig alkalommal a Papp László Budapest 
Sportaréna ad otthont a rendezvénynek. 

A rendezvény különlegessége, hogy a szakmai programokon túl, a FitBalance folyamatosan arra 
törekszik, hogy az aerobik és fitness órák mellett olyan programokat kínáljon a látogatóknak, amelyek 
szorosan kapcsolódnak az egészséges életmódhoz, és valóban gyakorlati tanáccsal, prevenciós 
tevékenységekkel és szűrőprogramokkal látják el az érdeklődőket. 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: oktatás-képzés területén is. 

2012. március-május kampány 

Ingyen jegy The Human Body kiállításra a Váci1 központban 

Tartam 

2012. március 3 - május 20.  

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag és Regisztrált Felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 10.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 2 magánszemély tag toborzása, akik az Éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 4 magánszemély tag toborzása, akik a Fél éves Tagdíjat befizették és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötték, 
vagy 1 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a The Human Body - Az 
Emberi Test budapesti kiállítására.  
Az Egyesületi Tagok az ajándék jegyen felül megkapják a toborzásért járó [P1.1], [P2.2] és [P3] pályázat 
szerinti juttatást.  
Egyidejű más kampányok esetén - ugyanolyan feltételek teljesítésével - csak az egyik díj vehető át, 
választás szerint! 

A kiállításról 

Egy kiállítás, amely az ember mutatja be, magának az embernek, megdöntve számos tévhitet, 
hangsúlyozva több fontos tudnivalót, hogy egyszer úgy istenigazából, nézzünk magunkba! 

Két szinten 9 galéria, több mint 160 látnivalóval... és mindez maga a valóság! Ami a látogatók elé tárul, 
az maga az ember... a csontjaink, az izmaink, a belső szerveink, az érrendszerünk... minden, amiből a 
természet ezt a csodát, az emberi testet felépítette. 

Napjainkban egyre többet foglalkozunk azzal, hogyan lehet egészségesebben élni, hogyan lehet testünk 
állapotát minél tovább megőrizni. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjük magunkat belülről. 
Régen ez a tudomány képviselőinek kiváltsága volt, ma – többek között e kiállítás jóvoltából – mindenki 
megismerheti saját teste belső felépítését. Olyan ez a kiállítás, mint egy háromdimenziós anatómiakönyv, 
csak sokkal szebb, sokkal nemesebb, sokkal tiszteletet parancsolóbb. 



 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében célunk az életminőség javítása: oktatás-önismeret területén is. 

2012. január-március kampány 

Ingyen jegy Pilobolus: Shadowland színházi előadására a 
Budapest Congress & World Trade Centerben 

Tartam 

2012. január 27 - március 4.  
Amíg a magyarországi február-márciusi Pilobolus: Shadowland előadásra jegyet lehet kapni.  

Részvétel 

Minden hivatalos Egyesületi Tag és Regisztrált Felhasználó részt vehet a kampányban.  

Feltétel, teljesítés 

1.) A www.netegyesulet.hu lapon regisztráció  
2.) 30.000,- Forintnyi tagdíj beérkeztetése Tagtoborzással  

(pl.: 5 magánszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte, 
vagy 10 magánszemély tag toborzása, aki a Fél éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte, 
vagy 3 jogiszemély tag toborzása, aki az Éves Tagdíjat befizette és a Belépési nyilatkozatot 
kitöltötte) 

Díjazás 

Ahányszor a fenti feltételek teljesülnek, annyiszor ajándék jegyet adunk a Pilobolus: Shadowland 
magyarországi előadására.  
Az Egyesületi Tagok az ajándék jegyen felül megkapják a toborzásért járó [P1.1], [P2.2] és [P3] pályázat 
szerinti juttatást.  

Az előadásról 

A SHADOWLAND a Pilobolus társulat eget és földet megrengető új előadása, mely részben árnyjáték, 
részben tánc, részben cirkusz és részben koncert. 

A Shadowland számos, különböző nagyságú és alakú mozgó vászon segítségével teremt egész estés 
előadást, mely egyesíti az árnyék-képmásokat és a vászon előtti koreográfiát.  
A történet szürreális utazás egy tinédzser lány érzékeny világában, mely a SpongyaBob című animációs 
sorozat írója, Steven Banks közreműködésével íródott. 

Időpontok: 

2011. február 28-29. (kedd-szerda), 20 óra  
2011. március 1-2. (csütörtök-péntek), 20 óra  
2011. március 3. (szombat), 15 óra és 20 óra  
2011. március 4. (vasárnap), 14 óra 



 

 

 

A NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

 
 
 
 
 

 
Alulírott ………………..………….………………………………………………………….. 
 
sz.ig.sz. / cégjegyzék / vállalkozói ig.: ……………………………………………………. 
 
weblapon regisztrációs azonosító: ………………………………………………………… 
elismerem, hogy a NET Oktatási és Kulturális Egyesület kampányán a feltételeknek megfeleltem, így a 
kampányban kiírt díjat átvettem, az ellenértékének számláját átadtam. 
 
 
 
Kelt: …………………., év: …………, hó: ………, nap: ………. 
 
 
 ………………………………… 
 Aláírás 
 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
Tanú 1:      Tanú 2: 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Név Név 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Lakcím Lakcím 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Aláírás Aláírás 
 

 
 
 


