
 
 
 

 

 

 

 

 

 

December 5-én légy egy napra a Mikulás segédje! 
Segíts a Mikulásnak és juttasd el a rászoruló gyermekeknek és családoknak szánt ünnepi ajándékokat a kiindulási 
pontból a Mikulás titkos főhadiszállására! Mindez azonban nem lesz egyszerű: A Grincs és segédei minden utat 
elbarikádoztak, egyedül egy titkos, ősi surranóút maradt fent, melyet még nem tarthatnak ellenőrzésük alatt. Hogy a 
térkép még véletlenül se kerüljön rossz kezekbe, a Mikulás egy bonyolult rejtvény mögé rejtette el az útvonalat, 
melyet csak a legrátermettebb Krampuszok és Manók tudnak megfejteni.  

Készen állsz erre a kihívásra? 
 

Hogyan néz ki pontosan egy ilyen túra? 
A Mikulás Mentőakció egy Magyarországon egyedülálló autós kalandtúra alapító futama, ahol a jótékonyság, a 
szórakozás és az ügyesség egy élményben párosul. Az eseményen saját autókkal, valamint minimum kétfős 
csapatokban tudtok nevezni, a rajt helyszínén pedig csupán egy tájékozódási itinert, valamint egy teljesítendő 
feladatsort kaptok kézhez. A túra során számos titkos ellenőrzőpontot érintve, változatos, szórakoztató logikai-
ügyességi feladatokat kell megoldanotok, melyek segítségével pontokat szerezhettek és persze eljuthattok a 
végcélhoz, a Mikulás Gyárhoz™!  

Fontos szempont , hogy a túra nem időre megy, így a Ferraris Krampusz a Matizos Manóval egyenlő feltételekkel 
versenyez, mert a végeredmény a feladatokra kapott pontszámok alapján dől el. 
 

A jótékonyság nevében 
A Mikulás Gyár™ tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet 
vár adományként, melyeket a rászoruló gyermekeknek, családoknak juttatnak el a vöröskereszt segítségével. A túra 
legfőbb célja az ő támogatásuk: a rajt helyszínén (a nevezési díjakból vásárolt, valamint támogatóink által 
felajánlott) adományokkal pakolhatod meg autód csomagterét, melyeket a túra során személyesen Te juttatsz célba! 
Emellett természetesen Te is készülhetsz saját ajándékokkal, arról nem is beszélve, hogy az ellenőrzőpontokon 
további adományokat vehetsz fel a kalandok során! 

 

Mivel jutalmazzuk a legügyesebb túrázókat? 
A túra során legtöbb pontot összegyűjtő első három csapat egyedi kupákkal, valamint értékes tárgyi 
nyereményekben részesül, több százezer forint értékben! 

 



 
 

Mire van szükséged egy ilyen túrához? 

 Egy üzemképes gépkocsira, érvényes műszaki vizsgával és kötelező felelősség biztosítással 
 Érvényes vezetői engedélyre 
 Pest megye autópálya matricára 
 Tollra, mappára, esernyőre 
 Évszaknak megfelelő gumiabroncsra (ajánlott) 
 Elszántságra (ajánlott)  

 

A túra részletei, nevezés 
A túrára Mikulás napján, 2021. december 5-én (vasárnap) kerül sor. A hossza kb. 200 km, a start (Pest megyei) 
helyszínét és személyre szabott időpontját pénteken (2021. december 3-án) kapod meg, az eseménynek szentelt zárt 
Facebook csoportban. Az útvonal minden résztvevő számára titkos, kizárólag a rajt helyszínén kapott itiner, valamint 
a túra során kapott feladatok alapján tudtok tájékozódni. A túra reggel indul, az időtartama kb. 5-6 óra. Az 
eredményhirdetésre, adomány- és díjátadóra pedig délután 17:00-kor kerül sor a Mikulás főhadiszállásán. 

A nevezési díj 2 főre bruttó 29.900 Ft, mely tartalmazza a túra közben szükséges belépőket, szállítandó adományokat, 
valamint egy svédasztalos vacsorát a cél helyszínén (amennyiben ezt a COVID-19 rendelkezések engedik).  

Természetesen több fős csapatokban is nevezhettek, minden további kísérő díja:  
Felnőtt kísérő 9.900 Ft / fő, 14 év alatti gyermekek esetén 4.900 Ft / fő  
 
A túrára nevezni az info@futam.hu e-mailcímen tudsz, a válaszlevélben pedig megkapod a túra jelentkezési 
űrlapját, melyben adataidat kitöltve adhatod le a nevezésed. 

A csapatok létszáma nem befolyásolja az eredményeket!  
Az esemény zártkörű, a nevezés határidő 2021. november 20! 
 

Covid-19 kompatibilitás 
Felelős szervezőként természetesen résztvevőink egészsége és biztonsága a legfontosabb számunkra, ennek 
érdekében az Operatív Törzs, valamint az Országos Tisztifőorvos ajánlásait figyelembe véve számos intézkedéssel 
járulunk hozzá, hogy a rendezvény során is biztonságban legyetek: 

 A rendezvény jellegéből fakadóan külön autókra osztja szét a résztvevőket, akik a túra 90%-ában nem 
érintkeznek más résztvevőkkel, akik külön időpontban érkeznek. 

 A rendezvényen alapvetően kültéri helyszíneken találkozhatnak a túra többi résztvevőjével, valamint 
szervezőivel, így garantáltan biztosítani tudjuk a 1,5 méteres védőtávolság betartását. 

 Létszámkontroll: a rendezvényre maximum 50 csapat (összesen kb. 200 fő) nevezhet, ezáltal is 
csökkentve a kontaktusok számát. 

 Azokon az ellenőrzőpontokon, ahol több csapat egy időben és / vagy azonos eszközökkel történő 
feladatmegoldása várható, kézfertőtlenítő egységeket helyezünk ki. 

 A rendezvény zárt térben zajló eseményein (pl. a tervezett díjátadón) védőmaszk kötelező használatát 
írjuk elő. 

 

További kérdéseid lennének? 
Tedd fel őket bátran az info@futam.hu e-mailcímen, vagy pedig hivatalos facebook-eseményünkben! 


