EMACS 2017 – Versenyinformációk
Az idei nyár Aarhusban az atlétikáról szól majd, amikor is július 27. és augusztus 6. között
megrendezésre kerül a Szenior Atlétikai Európa Bajnokság (EMACS 2017). Ebben a fejlődő városban,
amely 2017-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, meggyőződésünk, hogy meg tudjuk
teremteni a tökéletes feltételeket megannyi új csúcs és emlékezetes pillanat születéséhez. Jöjjön és
vegyen részt (vagy csak szurkoljon) Ön is ezen az eseményen, találkozunk Aarhus-ban 2017-ben.

Helyszín és időpont
Az esemény helyszíne Aarhus, Dánia, időpontja 2017. július 27 – augusztus 6. A legfrissebb időrend
megtalálható a weboldalunkon – kattintson ide.
A végleges időrend a nevezések beérkezése után lesz elérhető, a nevezett versenyzők nevének
listájával együtt.

Jelentkezés
A regisztráció online történik a Fidals Servizis weboldalán keresztül. A honlap eléréséhez kattintson
ide.
A jelentkezési nyomtatvány beküldésének határideje: 2017. június 18.
A regisztrációval kapcsolatban további információkat talál ezen a linken.
További, korcsoportokkal és vízummal kapcsolatos információ itt és itt elérhető.

Kapcsolódó események
Az EMACS 2017-tel összefüggésben számos esemény kerül megrendezésre, úgy, mint egy sport expo,
egy nyilvános félmaraton, valamint egy bankett az atléták és a kísérőik részére. További információért,
valamint, a bankettre történő regisztrációhoz kattintson ide.

Utazással kapcsolatos információk
Az Aarhus-ba történő különböző utazási lehetőségekről ezen a linken talál információt. Az utazás és a
városban tartózkodás megtervezéséhez hasznos információk (helyi címek és térkép) eléréséhez
kattintson ide.

Szállás
Aarhus-ban és vonzáskörzetében számos hotelszobát, valamint széleskörű alternatív
szálláslehetőséget kínálunk, beleértve hoszteleket, kollégiumokat, nyaralókat és kempingeket,
amelyek mind elérhetőek az EMACS 2017 résztvevői számára. A szálláshelyek egyszerűen és
biztonságosan lefoglalhatók az esemény rendezőin keresztül – kattintson ide.

Aarhus városával kapcsolatos információk
További hasznos információk a várossal és a nyári programokkal kapcsolatosan az alábbi linkeken
találhatók:



http://www.visitaarhus.com/ln-int/denmark/tourist-in-aarhus
http://www.aarhus2017.dk/en/

Kapcsolat
Az eseménnyel kapcsolatos további információért, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi
elérhetőségeken:
EMACS 2017 Információs Iroda
Observatoriestien 1
8000 Aarhus C
Denmark
E-mail: info@emacs2017.com

